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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 8/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:   08 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  3 de març de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 

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

Adelaida Moya Taules   ERC 

Marta Jofra Sora   CUP 

Enric Garriga Ubia   CUP 

M Blanca Alba Pujol   JxC 

Antoni Palacios Asensio   JxC 

Isidre Marti Sarda     
Cesar Rodriguez Sola     
Francesc Xavier Serra Albet   ERC 

 

Excusen la seva absència els regidors/es: 
 
Jordi Medina Alsina   ERC 

 
Assisteixen a la mateixa, CONXI MARTINEZ I SÁNCHEZ (Regidora ERC), ADRIÀ 
GUEVARA FIGUERAS (Regidor ERC), MARIA MERCÈ MATEO I OLIVARES 
(Regidora ERC), JAUME CARNICER I MAS (Regidor JxC) i MARTA GUINDA CAMPS 
(Regidora CUP), d’acord amb l’art. 13 del ROF. 
 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 32/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS AL VEHICLE 7180 GKC PER DESPERFECTES A LA ROTONDA DE JOAN 
OLIVER AMB RONDA EUROPA, EL DIA 5 DE DESEMBRE DE 2018 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel senyor 
amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 

TERCER.  Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
   
2. Secretaria General.  
Número: 000007/2017-CONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL LOT 2 DEL CONTRACTE 
DEL SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA FRACCIÓ DE RESIDUS 
ASSIMILABLES, DE LA FRACCIÓ DE RUNES I DE LA FRACCIÓ DE RESTES VEGETALS 
DE LA DEIXALLERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
   
PRIMER. Aprovar la devolució de la garantia definitiva a nom CANTERA ROCA, S.L., amb 

CIF B-58444050, per import de 518,75 € (CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-
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CINC CÈNTIMS D’EURO), referent al LOT 2 del contracte del servei  de transport i gestió dels 

residus de la fracció de residus assimilables, de la fracció de runes i de la fracció de restes 

vegetals de la Deixalleria de Vilanova i la Geltrú, mitjançant transferència al compte de LA 

CAIXA ES94 2100 0378 4702 0011 0022. 

 

SEGON. Notificar a l’empresa CANTERA ROCA, SL la present resolució. 

 

TERCER. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 

executiu, podeu interposar els següents recursos: 

 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 

termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 

des de la seva data de publicació. 

 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 

de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, 

o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 

davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 

comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, 

si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 

següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  

 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
   
3. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000469/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000469/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
24/09/2019. 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXXXX la sanció de multa de sis cents 
euros (600 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el 
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del NIE XXXXX, perquè faci efectiu el pagament de 
la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment.  
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La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament 
a través del procediment administratiu de constrenyiment.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOSContra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos:  
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
  
 
   
4. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000483/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000483/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
21/10/2019. 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
   
PRIMER. IMPOSAR a l’activitat comercial amb NIF XXXXXX la sanció de multa de tres 
cents euros (300 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a fomentar 
el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR l’activitat comercial amb NIF XXXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament 
a través del procediment administratiu de constrenyiment.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
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que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
“ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
   
5. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000302/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000302/2019-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 02/07/2019. 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD: 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXX la sanció de multa de quatre cents 
euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre  d’accessibilitat, 
segons consta a l’expedient. 
 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXX, perquè faci efectiu el pagament de 
la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament 
a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
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podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació.  
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva 
resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a 
partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent”. 
) 
 
   
6. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000437/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000437/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE EL 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, PERQUÈ CENSÉS UN GOS 
QUE TENIA AL SEU CÀRREC 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
   
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXXXX la sanció de tres-cents euros 
(300 €) per infracció de l’article 50 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals, 
segons consta a l’expedient. 
SEGON: REQUERIR la persona titular del NIE XXXXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament 
a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació.  
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva 
resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a 
partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent”. 
 
 
   
7. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000379/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000379/2019-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 26/08/2019. 
 
 
  
Per tot això, per unanimitat dels seus assistents la Junta de Govern Local adopta el 
següent 
 
 
ACORD: 
   
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de quatre 
cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre  
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXX, perquè faci efectiu el pagament de 
la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament 
a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen. 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació.  
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
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Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva 
resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a 
partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent”. 
 
 
8. Intervenció.  
Número: 21/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES I PAGAMENTS A JUSTIFICAR 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD 
   
PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/5 i relació de pagaments a justificar. 
Factures menors de 10.000€ 
 

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

Tercer Nom 

03 F/2020/248 15/01/2020 2020-00171 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

03 F/2020/936 17/02/2020 2020-01556 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

03 F/2020/496 24/01/2020 2020-00483 33,80 B17580804 GIROCOPI, SL 

03 F/2020/600 02/02/2020 USRT2002000008 233,23 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

03 F/2020/626 03/02/2020 F2020-6 363,00 77119737R JOAN MATEU 
SALINAS 

03 F/2020/694 04/02/2020 01/20/675 605,00 B61426342 OKONOS 
FOTOGRAFIA, S.L. 

03 Total    1.267,25   

04 F/2020/593 02/02/2020 USRT2002000007 46,65 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

04 F/2020/636 04/02/2020 TS20/490 217,80 J62639430 TRESSAT 
SEGURETAT, 
S.C.P. 

04 F/2020/572 31/01/2020 F20-055251 1.972,25 B43887629 PREVENACTIVA, 
SLU 

04 Total    2.236,70   

05 F/2020/934 17/02/2020 22020/570 2001597 18,73 A08187478 PAPEL 
AUTOMATIC, S.A. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154567636656723 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

05 F/2020/939 17/02/2020 2020-01559 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

05 F/2020/940 17/02/2020 2020-01560 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

05 F/2020/931 13/02/2020 2020/171 33,40 B65939092 NEUMATICOS J. 
GARCIA E HIJAS, 
S.L. 

05 F/2020/892 14/02/2020 1028420005402020 1.341,22 A61902045 TRADIA 
TELECOM, S.A. 

05 Total    1.440,73   

06 F/2020/948 18/02/2020 08307-2020-02-1-N 380,00 Q2866001G CREU ROJA 
(ASSEMBLEA 
LOCAL) 

06 Total    380,00   

08 F/2020/945 17/02/2020 002/20 529,20 46569552A SUSANA CONESA 
RODRIGUEZ 

08 F/2020/957 18/02/2020 PREV-2020 3 2.113,80 G58219874 ATRA 
ASSOCIACIO 

08 Total    2.643,00   

09 F/2020/794 06/02/2020 16045 34,13 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

09 F/2020/753 06/02/2020 15918 36,69 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

09 F/2020/947 17/02/2020 00120 240,00 XXXXXX XXXXXX 

09 Total    310,82   

10 F/2020/961 18/02/2020 202002000388L 75,00 P0800000B DIPUTACIO DE 
BARCELONA 

10 F/2020/824 07/02/2020 2020- 013 220,00 F61231023 CASERCO - 
CATERING I 
SERVEIS A 
COL.LECTIVITATS, 
S.C.C.L. 

10 F/2020/929 12/02/2020 04/20/677 261,46 B61426342 OKONOS 
FOTOGRAFIA, S.L. 

10 F/2020/383 15/01/2020 200079 866,84 Q0801572I EPEL NEAPOLIS 

10 F/2020/384 15/01/2020 200080 932,18 Q0801572I EPEL NEAPOLIS 

10 F/2020/959 18/02/2020 017/20 1.258,40 B62226055 INFRALECT, S.L. 

10 F/2020/858 12/02/2020 200000 81 2.420,00 B17456690 INCATIS, SL 

10 Total    6.033,88   

21 F/2020/699 05/02/2020 20/0091 1.950,64 B60696721 IMPALA 
NETWORK 
SOLUTIONS 

21 Total    1.950,64   

22 F/2020/938 17/02/2020 2020-01558 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

22 F/2020/944 17/02/2020 2020-01564 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

22 Total    47,38   

31 F/2020/933 13/02/2020 A/30987 60,00 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/920 14/02/2020 Reb- 1001011831 261,40 B58265240 FERRER OJEDA 
CORREDURIA DE 
SEGUROS, S.L. 
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31 F/2020/888 13/02/2020 91 2.303,84 B43934884 DASO HYGIENIC 
S.L. 

31 Total    2.625,24   

41 F/2020/790 06/02/2020 16041 76,12 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

41 F/2020/588 02/02/2020 USRT2002000003 144,21 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

41 F/2020/745 06/02/2020 15914 176,93 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

41 F/2020/848 11/02/2020 Emit- 556 738,10 B86798949 NKE CAD 
SYSTEMS, S.L. 

41 Total    1.135,36   

50 F/2020/841 10/02/2020 01/20 8.935,85 XXXXXXX XXXXX 

50 Total    8.935,85   

MULTIAPLICACIÓ F/2020/661 04/02/2020 S 2020/S/32 131,59 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/10 01/01/2020 USRT2001000007 244,57 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1043 21/02/2020 20- 5804 387,45 XXXXXX XXXXXX 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/579 02/02/2020 4 1.210,00 XXXXXX XXXXXX 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1050 23/02/2020 20- 5805 2.613,60 XXXXXX XXXXXX 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/85 03/01/2020 90NJUT000001 7.318,73 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/675 04/02/2020 90NJUT000004 7.318,73 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

MULTIAPLIACIÓ 
TOTAL 

   19.224,67   

Total general    48.231,52   

 
 
Factures entre 10.001 i 50.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

09 F/2020/631 04/02/2020 AJ/2020/002 27.914,69 F61826053 ACTUA, 
S.C.C.L. 
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09 Total    27.914,69   

Total general    27.914,69   

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 
Orgànica N. d'entrada Data N. de 

document 
Import total Tercer Nom 

       

       

Total general    0   

 
 
Resum total facturació 
 

 Imports Recompte 

Factures < 10.000€ 48.231,52 45 

Factures entre 10.001 i 50.000€ 27.914,69 1 

Factures >50.001€ 0,00 0 

 76.146,21 46 

 
 
Resum pagaments a justificar 
 

Exp. Cognoms i nom o 
raó social o text 

explicatiu 

Nº Relació Núm. 
Operació 

Import 
relació Data relació 

 
PJU - MOBILITAT 

R-22020/553 PJU-
22020/1434 

2.973,40 € 
 20/02/2020 

TOTAL 2.973,40€ 

 
 
 
Resum facturació i pagaments a justificar 
 

 Imports 

Relació de factures 76.146,21 € 

PJU MOBILITAT 2.973,40 € 

TOTAL 79.119,61 € 

 
 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/5. 
 
TERCER: Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament de 
dites despeses. 
 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154567636656723 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

QUART: Peu de recurs 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 

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

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

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
  
 
   
9. Recursos Humans.  
Número: 45/2020/eAJT. 
 
APROVAR FITXA DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER LA REALITZACIÓ DE 
LES ACCIONS FORMATIVES EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 
2019) 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD: 
 
   
Primer: Completar l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 de desembre de 
2019 pel qual s’encarrega a l’ IMET la realització d’accions formatives, aprovant la 
fitxa/extracte del conveni d’encàrrec  de gestió per la realització de les accions 
formatives en el marc del Programa Treball i Formació : 
 
 

Descripció: 
CONVENI D’ ENCÀRREC DE GESTIÓ PER LA REALITZACIÓ DE LES ACCIONS FORMATIVES 
EN EL MARC DEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ CONVOCATÒRIA 2019 
(TSF/156/2018 i TSF/2232/2019) 

Data: 
4 de febrer de 2020 
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Signataris: 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Institut Municipal d’ Educació i Treball 

Objecte: 
Realització segons l’establert en l’apartat 5.2 de l’ ordre TSF/156/2018, les accions 
formatives obligatòries per tots els contractats en el marc del Programa Treball i Formació 
convocatòria 2019 

Drets i Obligacions: 
 
Compromisos de l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 

L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abonarà a l’IMET per la realització dels mòduls de 
certificació professional la part de la subvenció corresponent al cost de les accions 
formatives d’acord amb l’establert a la base 8.1 b) de l’ordre TSF/156/2018. Sent aquests 
imports, segons l’Annex 4 de la resolució TSF/2232/2019, 7,81€/hora/persona pel mòdul 
“Equips electrònics” i de 7,44€/hora/persona pel mòdul “Administració i Gestió”. 
 
L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abonarà a l’IMET per la realització dels mòduls de 
formació per a l’ocupació transversals la part de la subvenció corresponent al cost de les 
accions formatives d’acord amb l’establert a la base 8.1 b) de l’ordre TSF/156/2018. Sent 
aquests imports, segons l’Annex 4 de la resolució TSF/2232/2019 7,38 €/hora/persona pel 
mòdul de “Treball en equip” i de 7,38 €/hora/persona pel mòdul de “Intel·ligència 
emocional”. 
 
 

Compromisos de l’ Institut Municipal d’ Educació i Treball 
 
Dur a terme la realització, segons l’ establert en l’apartat 5.2 de l’ ordre TSF/156/2018, les 
accions formatives obligatòries per tot el personal contractat en el marc del Programa de 
Treball i Formació i la gestió del GIA per les accions de certificat professional. 
 
L’IMET impartirà el mòdul “Operacions d’acoblament en el muntatge d’equips elèctrics i 
electrònics” de 110 hores de durada, al qual assistiran 10 dels/ les treballadors/es 
contractats/des mitjançant aquest programa. I el mòdul “Reproducció i arxiu” de 120 hores 
de durada , als quals assistiran 16 de les persones beneficiàries d’ aquest programa. 

 
 
 
 

L’IMET impartirà els mòduls de formació per a l’ocupació transversals “Treball en 
equip” de 30 hores i “Intel·ligència emocional” de 30 hores de durada. En aquestes 
accions han de participar 14 treballadors/es contractats/ades mitjançant aquest 
programa. 
 
L’IMET contractarà una pòlissa d’accidents segons s’estableix l’ordre TSF/156/2018 
en el punt d) de la Base 23. On diu “Disposar d'una pòlissa d'assegurança d'accident 
amb caràcter previ a l'inici de l'acció de formació, que s'ajusti tant al període de 
duració teoricopràctic de l'acció de formació com al seu horari diari, que cobreixi les 
despeses d'accident in itinere, els riscos derivats de les visites de l'alumnat a 
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empreses o altres establiments que s'organitzin per donar suport al desenvolupament 
de les accions de formació. L'assegurança ha de cobrir el període formatiu, la durada 
de les pràctiques en empreses i el mòdul de formació pràctica vinculat als certificats 
de professionalitat, si escau” 
 
L’ IMET, es compromet a facilitar a l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la informació i 
la documentació requerida pel SOC sobre alumnes, docents, accions formatives, 
indicadors  i justificació econòmica de l’acció formativa. 
 
Vigència: 
El present conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura per l’ Ajuntament  i 
serà vigent fins a la finalització del projecte encomanat 
 

 
Segon: Disposar la seva publicació en el DOGC i en el registre de convenis de 
col.laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 
14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’ Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
 
Tercer: Notificar aquest acord als interessats. 
 
Quart: Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
  
   
10. Llicències i Disciplina.  
Número: 000026/2019-SACT. 
 
RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR, IMPOSANT UNA SANCIÓ DE 1.001,00 
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EUROS A TITULAR DEL NIE XXXXXX, COM A TITULAR DE L’ACTIVITAT DE  BAR 
ANOMENAT  “BAR COYOTE” PER INFRACCIÓ HORÀRIA. 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
 

PRIMER.  IMPOSAR al senyor A. A.,  amb NIE XXXXXX, com a titular de l’activitat de 
bar anomenat “BAR COYOTE”,  situat a la Pl. de les Cols, núm. 2 bx, d’aquesta localitat, 
una sanció de 1.001,00 euros, com a responsable de la infracció, pels fets que es 
declaren provats a la present proposta de resolució, concretament l’incompliment d’horari 
de tancament de l’establiment.  
 
SEGON. REQUERIR al senyor A. A.,  amb NIE XXXXX, com a titular de l’activitat de  
bar anomenat “BAR COYOTE”, perquè faci efectiu el pagament de la sanció imposada. A 
aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les condicions i terminis per 
complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.  
  

 
Peu de recursos:  

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

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154567636656723 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

   
11. Llicències i Disciplina.  
Número: 000057/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER CUNIT 
VERTICAL, SL, PER A  CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES 
DE PS+PB+2PP, AMB 14 HABITATGES I PÀRQUING AMB 17 PLACES I 9 TRASTERS  al 
C. UNIO,   68-78 
 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  CUNIT VERTICAL, SL, per a  
CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PS+PB+2PP, AMB 14 
HABITATGES I PÀRQUING AMB 17 PLACES I 9 TRASTERS, a C. UNIO,   68-78, 
(Exp.000057/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) (Exp. AESA: 

E19-0081), incorporat a l’expedient, aquesta llicència queda condicionada a:  

1. Els valors d’alçada i elevació indicats a la taula inclosa a la part expositiva 
del referit acord per a l’edifici d’habitatges plurifamiliar (i la grua torre), 
inclosos tots elements com ara  antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire 
condicionat, caixes d’ascensor, cartells, elements decoratius (cartells, 
il·luminacions, etc.,) o qualsevol altre afegit, així com els mitjans auxiliars que 
puguin ser necessaris durant la instal·lació de la grua torre. Aquests valors 
d’alçada i elevació són els següents: 

Ús 
Cota 

(msnm) 
Alçada 

(m) 
Elevació 
(msnm) 

Edificació 16,00 15,82 31,82 

Grua-
torre 

16,00 35,00 51,00 

2. En el cas que sigui necessària la utilització d’altres mitjans auxiliars que superin 
l’alçada i elevació autoritzades, caldrà sol·licitar la corresponent autorització de 
forma prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent referència a aquest expedient. 

3. L’incompliment dels punts anteriors que comprometin la seguretat i/o afectin a la 
regularitat de les operacions de l’aeroport de Barcelona, suposarà la revocació i 
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la pèrdua de la validesa i legitimitat de la present autorització i comportarà la 
corresponent responsabilitat continguda a la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de 
Seguretat Aèria, i es podrà incoar, en el seu cas, el corresponent expedient 
sancionador. 

4. AESA podrà inspeccionar les servituds aeronàutiques i l’acompliment dels acords 
d’autorització en matèria de servitud aeronàutica, d’acord amb el que estableix 
l’article 22 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria i l’article 33.4 del 
Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques, modificat pel RD 
297/2013, de 26 d’abril. 

2. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament justificació del 
compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

3. La llicència s’ha concedit amb el projecte bàsic, qualsevol modificació que comporti el 
posterior desenvolupament del projecte d’execució, s’haurà de presentar com a 
modificació del projecte bàsic. Igualment per poder començar les obres cal aportar a 
aquest Ajuntament còpia del projecte d’execució. 

4. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel responsable 
de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques ”in situ” que justifiqui el 
compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora del soroll i 
vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 23.3, d’aquesta normativa. 
Així mateix, caldrà aportar certificat del tècnic director respecte al compliment de 
l’”ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”. 

5. Cal complir l’ordenança reguladora de la incorporació de sistema de captació d’energia 
solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i construccions en el terme municipal 
de Vilanova i la Geltrú” 

i. Segons l’article 5.3 de l’”ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per a l’obtenció 
de la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la 
llicència o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació 
favorable d’aquesta es condició necessària la presentació de: 

a. Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix 06.1 
del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació. 

b. Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa 
autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la instal·lació cada dos 
anys. La subscripció d’aquest contracte és un deure dels subjectes obligats per 
aquesta Ordenança. Com a mínim durant el primer any de la instal·lació, el 
propietari de l’immoble i/o titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament 
informe del manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o 
aspectes de la instal·lació que s’hagin d’haver reparat. 

6. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat d’eficiència energètiques de l’edifici 
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acabat d’acord amb el Real Decreto 253/2013 de 5 d’abril. 

7. Tal i com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells de 
climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels edificis, 
aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 

8. Per obtenir la llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest Ajuntament un 
certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions on s’acrediti que 
s’ha presentat el projecte tècnic que empara les infraestructures de telecomunicacions i 
el Butlletí d’instal·lació o certificat final que aquestes instal·lacions s’ajunten al projecte 
tècnic. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de tercer, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
CONDICIONS DE LLICÈNCIA I PREVIA A LA SEVA OBERTURA (ACTIVITATS) 
 
1. Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació elèctrica 

emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 

2. Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat d’acord al 
projecte presentat i que compleixen amb la normativa que li són d’aplicació. 

3. Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis. 

4. Fotocòpia del contracte d’abastament d’aigua contra incendis amb la Companyia 
d’Aigües de Vilanova. 

5. Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització dels aparells elevadors. 

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
   
12. Urbanisme i Planejament.  
Número: 17/2019/eURB. 
 
DONAR CONFORMITAT A L’ESTUDI PREVI CORRESPONENT A LA UNITAT 
ARQUITECTÒNICA 4 DEL SECTOR PREVISTA AL TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL 
SOBRE L’ARAGAI (LA CARRERADA) DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD:  
 
“PRIMER.- Donar conformitat a l’Estudi Previ corresponent a la Unitat Arquitectònica 4 del 
sector prevista al text refós del Pla Parcial Sobre l’Aragai (La Carrerada) de Vilanova i la 
Geltrú, (aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 13 
de desembre de 2000), presentat per la Sra. Elisabet Urgell Salvadó, en representació de 
Urgell Arquitectes SLP, d’acord amb l’establert a l’article 30 del referit Pla Parcial i segons 
informe favorable dels serveis tècnics municipals incorporat a l’expedient. 
El referit Estudi previ es tindrà en compte i servirà de base per al projecte d’obres que 
s’elabori per a l’atorgament de la llicència urbanística d’edificació que correspongui, en 
compliment de l’esmentat article 30 del text refós del Pla Parcial Sobre l’Aragai. 
 
SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb 
l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Sra. E. U. S., en representació de Urgell Arquitectes 
SLP, així com als interessats en l’expedient. 
 
QUART.- Cinquè.- Peu de recursos.  

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

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

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

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

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

Proposicions urgents 

 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò 
que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en 
que porti incorporat l’informe jurídic. 
 
 
 
13. Secretaria General.  
Número: 2/2020/eCONT. 
 
CONTRACTAR L’EMPRESA ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA, SRL EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN CARREGADOR DE VEHICLES ELÈCTRICS, 
AMB PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, DIRECCIÓ D’OBRA, 
SOFTWARE DE GESTIÓ I MANTENIMENT MITJANÇANT ADHESIÓ A L'ACORD MARC DE 
MOBILITAT SOSTENIBLE DE L'ACM 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD 
 
 
“PRIMER. Contractar l’empresa ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA, SRL subministraments 
i serveis contemplats en el LOT 8, sublot 8.1 i 8.2, d’acord amb l’adhesió de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú a l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (exp. 2016.02) de l’Associació Catalana de Municipis. 
  

SEGON. Contractar a l’empresa  ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA, SRL, amb NIF: 
B55667562, per un total de 25.440,00 euros més 5.342,40 euros corresponents al 21% 
d’IVA, fent un total de 30.782,40 euros, el següent:  
  

- Subministrament d’un carregador PULSE QC-25 Slim: 19.000,00€ (sense IVA). 
- Subministrament d’accessoris per adaptació de l’equip a requisits PIRVEC 2019: 

3.500,00€ (sense IVA) 
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- Redacció del projecte de legalització i direcció d’obra: 1.800,00€ (sense IVA). 

- Subministrament d’un Software de control i gestió: 324,00€. (sense IVA). 

- Manteniment preventiu: 816,00€ (sense IVA). 

TERCER. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 50.1340.63300 Punts recàrrega cotxes elèctrics.  
 
QUART. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l'acord marc de 
mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2016.02). 
 
CINQUÈ. El subministrament i posada en marxa del punt de recàrrega amb totes les 
funcionalitats es  farà en un màxim de 30 dies, un cop rebuda la comunicació formal de 
l’acceptació de l’adjudicació d’aquest contracte, segons estableix la clàusula 59 del Plec de 
clàusules administratives particulars de l’esmentat acord marc. 
 
SISÈ. Tal i com detalla el Plec de prescripcions tècniques, és responsabilitat de l’empresa 
adjudicatària la contractació de la potència necessària pel punt de recàrrega, els 
subministraments de l’energia, el manteniment i la gestió i usabilitat del punt de recàrrega. 
 
SETÈ. L’empresa contractada haurà de constituir una garantia definitiva del 5% de l’import 
d’adjudicació, 25.440,00€, que serà de 1.272,00€.  Aquesta quantitat dipositada s’anirà 
alliberant a mesura que vagi tenint lloc el subministrament en les degudes condicions, així 
com la realització dels  serveis de redacció del projecte i direcció d’obra i es mantindrà la part 
corresponent del manteniment de duració anual. 
 

VUITÈ. Assenyalar que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 

d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 

 

NOVÈ. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc 

de mobilitat sostenible, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL 

(preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per 

correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de 

publicitat que siguin preceptius.  

 

DESÈ. Comunicar aquest acord a l’ACM (preferentment per correu electrònic a 

centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 

08007 Barcelona).  

 
ONZÈ. Publicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
DOTZÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, 
si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
 
 
 
14. Secretaria General.  
Número: 22/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD  
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert, i el plec de clàusules administratives particulars i tècniques, 
respectivament  per a la contracte de serveis de vigilància, salvament i socorrisme de les 
platges de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert d’acord amb l’article 156 de la LCSP,  per 
un període de dos (2) anys per les temporades estivals (des de l’1 de maig a 1 d’octubre), 
prorrogable per dos (2) anys més, per períodes anuals, amb un pressupost anual base de 
licitació de DOS-CENTS SEIXANTA MIL CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT 
CÈNTIMS D’EURO (260.134,18€), més CINQUANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS VINT-I-
VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS D’EURO (54.628,18€), corresponents al 21% d’IVA, 
que fan un total de TRES-CENTS CATORZE MIL SET-CENTS SEIXANTA DOS EUROS 
AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (314.762,36€). 
 

TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà amb 
càrrec a les aplicacions 53.1711.2270100 i 53.1710.02279903 del pressupost vigent, i, a les 
diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la 
durada del contracte. L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de 
crèdit en cada exercici pressupostari. La distribució serà tal com segueix: 

Aplicació Nom € (IVA inclòs) 
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pressupostària 

53.1711.2270100 Contracte Socorristes 289.000,00€ 

53.1710.02279903   Endarreriments IPC 25.762,36€ 

 TOTAL 314.762,36€ 

 

QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant i en el DOUE. 

 

CINQUÈ.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 

podeu interposar els següents recursos: 

 

Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 dies 

hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, davant el 

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es fonamenti en alguna 

de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la Llei 19/2017 - lletres c) d) e) o f) – en 

què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la recepció de la seva notificació. 

 

Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 

de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la 

seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 

29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent. 

 

ANNEX I: PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES REGULADORES DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI PÚBLIC DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE. 
 
El Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme a les platges de Vilanova i la Geltrú inclou 
les platges de: el Far de Sant Cristòfol, Ribes Roges, Adarró i República, Sant Gervasi i 
Aiguadolç, Ibersol i tot i que la platja Llarga sigui platja sense serveis, s’haurà de prestar 
vigilància i socórrer en cas de necessitat. 
 
Les tasques que ha de dur a terme aquest servei són les de vigilància de les platges, 
incloent tasques d’informació, senyalització i prevenció, col·laborar amb l’aportació 
d’informació per a altres administracions, salvament i socorrisme en cas que es produeixi 
algun accident, servei d’assistència al bany a les persones amb discapacitat i servei per 
evitar la pèrdua de nens i tallers sobre usos i conductes a les platges. 
 
 
2. CALENDARI, HORARI I PLATGES. 
 

 TEMPORADA BAIXA: 
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- Calendari: 
Del 15 al 31 de maig. 
 
- Horari: 
De les 10:00 hores a les 17:00 hores. 
 
- Platges: 
Platja de Ribes Roges. 
 

 TEMPORADA MITJA: 
 
- Calendari: 
De l’1 al 30 de juny i de l’1 al 11 de setembre. 
 
- Horari: 
Juny de les 9:30 hores a les 18:00 hores i setembre de 10:00 a 18:00 hores. 
 
- Platges: 
Totes les platges que formen part de l’objecte del servei. 
 

 TEMPORADA ALTA: 
 
- Calendari:  
De l’1 de juliol al 31 d’agost. 
 
- Horari:  
De les 9:30 hores a les 19 hores de dilluns a divendres. 
De les 9:30 hores a les 20 hores caps de setmana i festius. 
 
- Platges:  
Totes les platges que formen part de l’objecte del servei. 
 
El servei de platges podrà modificar l’inici i final de les temporades mitja i alta, no 
incrementant-se més dies per a cadascuna, respecte a aquest calendari. 
 
El servei de salvament i socorrisme tindrà, des del seu començament fins l’acabament, un 
horari diari ininterromput, sempre respectant les jornades acordades al conveni aplicable en 
que tot el personal i material adscrit a la prestació del servei haurà de romandre de forma 
permanent i continuada en el seu lloc de treball. 
 
 
3. TASQUES GENERALS. 
 
El servei de vigilància, salvament i socorrisme, inclourà com a tasques generals les 
següents: 
 

 PREVENCIÓ D’ACCIDENTS ALS USUARIS:  
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Entre les mesures de prevenció, l’empresa farà que els socorristes contractats facin una 
prevenció dinàmica de manera que informin als usuaris de forma clara i breu, les instruccions 
i consells de prevenció d’accidents, així com aquelles altres instruccions que es considerin 
útils pels usuaris en relació amb la utilització de les platges i amb les prestacions dels serveis 
d’assistència.  
 
Els missatges emesos d’informació dinàmica de forma verbal als usuaris seran senzills i de 
fàcil comprensió per a qualsevol persona, utilitzant els idiomes: català, castellà i anglès. 
També es realitzarà aquesta prevenció per megafonia, amb la suficient potència, per poder 
dotar de la informació que es consideri oportuna, en tot moment, i que abasteixi a la totalitat 
de la platja. 
 

 VIGILÀNCIA DE LES PLATGES:  
 
Inclourà les següents tasques: 
 
a) Vetllar per la conservació de les senyals i del material destinat a la prevenció d’accidents, 
vigilància, salvament i socorrisme. 
b) Informar sobre la prohibició de que les embarcacions amb motor o sense, motos 
aquàtiques i els practicants d’esports aquàtics que impliquin un potencial risc a les persones 
que efectuïn els seus exercicis en les proximitats de la vora i la prescripció de que efectuïn 
les entrades i sortides pels carrers especialment abalisats a l’efecte, d’acord amb les 
disposicions vigents. A més, tenen l’obligació d’efectuar las accions oportunes perquè 
l’organisme competent faci respectar las prohibicions mencionades. 
c) Informar als usuaris que les platges i les zones de bany han d’estar completament lliures 
d’animals i objectes que puguin representar un perill pels banyistes, efectuant les gestions 
oportunes perquè l’organisme competent en cada matèria mantingui les condicions 
mencionades. 
d) Senyalitzar les zones de bany d’acord amb la classificació establerta en l’Ordre de la 
Presidència del Govern de 31 de juliol de 1972, modificant-les quan les circumstàncies de 
temps o altres així ho aconsellin (annex 1). Al finalitzar la temporada es presentarà el registre 
de canvis de colors de banderes, en cada una de les platges, al responsable municipal del 
servei de les platges. 
e) Informar als usuaris sobre tota classe d’activitats que resultin perilloses pels usuaris i, en 
cas necessari, avisar a les autoritats competents en els casos en què aquestes activitats no 
cessin.  
f) Informar a la Policia Local sobre la pèrdua de nens i persones, així com  realitzar un 
control diari dels incidents, accidents i actuacions preventives i comunicar-les a la Policia 
Local o al responsable municipal del servei de platges.  
g) Efectuar la vigilància continua de la platja i de la zona de bany, l’auxili i el salvament de 
persones, béns i medi ambient. 
h) Realitzar les accions i prendre les mesures preventives necessàries per garantir la 
seguretat dels usuaris i la prevenció d’accidents i incidents a les platges. 
i) Gestionar l’aplicació dels elements i les mesures de seguretat de què estigui dotada la 
platja.  
j) Sol·licitar immediatament la col·laboració de recursos externs en el salvament o rescat de 
persones quan sigui necessari a través del centre d’Atenció de Trucades d’Urgència 112 o el 
Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).  
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k) Informar als usuaris de les mesures d’autoprotecció a prendre quan sigui necessari.  
 
 
4. TASQUES ESPECÍFIQUES. 
 
L’empresa realitzarà dins del servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges, les 
següents tasques específiques: 
 

 Servei d’assistència del bany per a persones amb limitacions físiques, per mitjà de cadires 
de bany a totes les platges que disposin del servei de vigilància, salvament i socorrisme (Far 
de Sant Cristòfol, Ribes Roges, Adarró i República, Sant Gervasi i Aiguadolç i Ibersol). 
Aquest servei es realitzarà durant totes les temporades que es presti el servei de vigilància, 
salvament i socorrisme, en tot moment es seguirà el protocol d’utilització (annex II). Així com 
el préstec de crosses amfíbies a les mateixes platges. L’empresa portarà un registre de l’ús 
d’aquest servei que serà lliurat al responsable municipal del servei de platges una vegada 
finalitzi la temporada. Aquest servei no reduirà el nombre de persones permanents en les 
platges. 

 Servei per evitar la pèrdua de nens en les platges. Aquesta tasca es centrarà en la 
utilització de la megafonia. L’empresa portarà un registre de l’ús d’aquest servei que serà 
lliurat al responsable municipal del servei de platges una vegada finalitzi la temporada. 
Aquest servei serà realitzat pels mateixos membres ubicats a cada punt de les platges. 

 Servei de taller sobre els usos i la conducta que s’ha de tenir en la platja, amb recursos 
materials propis, adreçat a les escoles que visiten la platja al llarg de la baixa. 
 
 
5. RELACIÓ DELS PUNTS D’ASSISTÈNCIA DEL SERVEI DE PLATGES. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és propietari dels llocs de socors i cadires de vigilància i 
els cedeix durant la temporada de bany a l’empresa per tal que pugui realitzar el servei de 
vigilància, salvament i socorrisme. L’emmagatzematge, instal·lació, manteniment i 
desinstal·lació dels mateixos serà responsabilitat de l’Ajuntament.  
 
Els mòduls de primeres cures i magatzem que s’han d’instal·lar a les platges que s’indiquen 
més endavant els haurà de facilitar, instal·lar, mantenir i retirar l’empresa al seu càrrec. 
 
L’empresa adjudicatària ha de fer l’aportació dels mòduls de socors per intervencions 
immediates a les platges: Far de Sant Cristòfol, Ribes Roges i Ibersol segons les indicacions 
dels serveis tècnics municipals, que hauran de mantenir les característiques tècniques 
marcades per la Diputació de Barcelona. 
 
L’empresa adjudicatària està obligada a condicionar l’interior dels mòduls esmentats en el 
punt anterior per tal de poder realitzar els serveis. Aquest condicionament inclou el mobiliari i 
el material que ha d’estar adscrit al contracte.  
 
Una vegada instal·lats a les platges, aquests mòduls i llocs seran revisats per l’empresa per 
a la comprovació del correcte estat. A partir d’aquell moment, l’empresa es farà càrrec de la 
neteja, tots aquells desperfectes, imprevistos, reparacions i demés que apareixen durant la 
seva utilització o ús incorrecte. Així mateix l’empresa també es farà càrrec de la neteja diària 
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de totes les instal·lacions que l’Ajuntament posa a la seva disposició.  
 
Relació i tipus d’instal·lacions: 
 

 Platja de Far de Sant Cristòfol: Un mòdul de socors (empresa), dos llocs avançats 
(Ajuntament). 

 Platja de Ribes Roges: Un mòdul de socors amb magatzem (empresa), dos llocs avançats 
(Ajuntament), un vehicle tot terreny (Ajuntament) i una embarcació tipus C (empresa). 

 Platges Adarró, República: un mòdul avançat (Ajuntament). 

 Platja de Sant Gervasi, Aiguadolç: Un mòdul avançat i una cadira de vigilància 
(Ajuntament). 

 Platja de l’Ibersol: un mòdul de socors (empresa) i una cadira de vigilància (Ajuntament). 
 
 
6. RELACIÓ DE PERSONAL BÀSIC UBICAT PER PUNTS D’ASSISTÈNCIA I 
TEMPORADES. 
 
El personal mínim per a realitzar el servei de salvament i socorrisme a les platges és el 
següent: 
 

PLATJA 
TEMPORADA 

BAIXA 
TEMPORADA 

MITJA 
TEMPORADA 

ALTA 

PLATJA DEL FAR DE SANT 
CRISTÒFOL No hi ha servei 3 Aquàtics 4 Aquàtics 

PLATJA DE RIBES ROGES 3 Aquàtics 4 Aquàtics 4 Aquàtics 

  1 LN 1 LN 1 LN 

  1 carnet B* 1 carnet B* 1 carnet B* 

    2 monitors   

PLATJA ADARRÓ/REPÚBLICA No hi ha servei 2 Aquàtics 2 Aquàtics 

PLATJA DE SANT 
GERVASI/AIGUADOLÇ No hi ha servei 2 Aquàtics 2 Aquàtics 

PLATJA DE L'IBERSOL I 
LLARGA No hi ha servei 2 Aquàtics 3 Aquàtics 

CONJUNT PLATGES 1 coordinador 1 coordinador 1 coordinador 

TOTAL PERSONAL 5 persones 17 persones 17 persones 

  
*No són treballadors de més si no que els aquàtics han de tenir el carnet B1 segons el que 
es demani. 
 
L’empresa haurà de posar a disposició el personal suficient, per què durant el servei, es 
pugui garantir el servei d’ajuda a la utilització de la cadira amfíbia que ha d’haver a totes les 
platges (1 al Far de Sant Cristòfol, 1 a Ribes Roges, 1 a Adarró/República, 1 a Sant 
Gervasi/Aiguadolç i 1 a Ibersol). 
 
 
7. VESTUARI I EQUIP PERSONAL MÍNIM. 
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Tot el personal afectat als serveis de salvament i socorrisme haurà d’anar perfectament 
uniformat, amb un vestuari i complements que estiguin en consonància amb el règim 
climàtic, zona on es treballa i funcions encomanades i que serà sotmès a l’aprovació de 
l’Ajuntament. Els uniformes hauran d’identificar amb claredat el servei que es presta i es 
reposarà amb la periodicitat necessària, sempre que evidenciïn el natural desgast per l’ús. 
Podran utilitzar publicitat d’empreses que els patrocini prèvia autorització de l’Ajuntament.  
 
Com a mínim, el vestuari de cada treballador serà: 
 
DESCRIPCIÓ MATERIAL I VESTUARI INDIVIDUAL  UNITATS 
 
Samarreta identificativa      2 unitats. 
Short identificatiu       2 unitats. 
Banyador identificatiu, home/dona     2 unitats. 
Suadora identificativa       1 unitat. 
Xiulet         1 unitat 
Ulleres de sol polaritzades      1 unitat. 
Gorra/visera identificativa      1 unitat. 
Calçat adequat       1 unitat. 
Parell d’aletes        1 unitat. 
 
L’empresa ha de facilitar a tot el personal inscrit al servei la protecció solar necessària per 
garantir la salubritat de tots els treballadors. 
 
 
8. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA 
 
Com a norma obligatòria, a una setmana de l’inici de la temporada alta, es realitzarà un 
simulacre per posar en funcionament el Pla d’emergències i comprovar la seva idoneïtat. La 
realització d’aquesta prova serà comunicada de forma oficial a l’Ajuntament per tal de seguir 
la seva evolució. 
 
L’empresa confeccionarà un full de camp setmanal, en format digital: excels, accés, o 
qualsevol altre format que es requereixi compatible amb els sistemes informàtics municipals, 
de tots els serveis generals prestats i de les incidències ocorregudes. 
 
L’empresa comunicarà al responsable municipal del servei de platges, aquelles incidències i 
accidents ocorreguts durant el seu servei de manera immediata, i en un termini màxim de 24 
hores elaborarà un informe complert que serà enviat al responsable municipal del servei de 
platges sobre el fet, mesures presses, personal que ha intervingut i persones afectades. 
 
Tots els residus originats pròpiament en els llocs de treball en que es desenvolupa el servei 
seguiran el servei de la recollida selectiva, l’empresa s’assegurarà que els treballadors fan 
una bona gestió de residus dipositant cada residu en el contenidor que correspongui. 
Respecte als residus especials, aquests es dipositaran dins d’un recipient per aquest efecte 
que serà portat a un  Centre d’Atenció Primària, qui lliurarà el corresponent document de 
rebuda. En cas de medicaments caducats, aquests es lliuraran als dipòsits corresponents del 
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Centre d’Atenció Primària o en les farmàcies del municipi. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de complir totes les normes que li siguin d’aplicació, això 
inclou normativa i/o requisits que se’n derivin del sistema de gestió de platges que té 
elaborat l’Ajuntament per a la tramitació de certificats i guardons, en el moment que els hi 
sigui requerit, inclòs a l’annex III. 
 
L’empresa es farà càrrec de les despeses de combustible i manteniment, preventiu i 
correctiu, així com de les avaries dels vehicles, tant aquàtics com terrestres. 
 
L’empresa s’encarregarà de programar amb les freqüències operatives dels equips de 
transmissió cedits. 
 
L’empresa reposarà el material que quedi obsolet o es malmeti cada any del contracte o les 
respectives pròrrogues. 
 
ELS SERVEIS DE SALVAMENT I SOCORRISME:  
 
L’empresa assumirà el cost que representi dotar aquest servei amb els elements i dispositius 
d’auxili que siguin precisos per realitzar-lo eficaçment (mobiliari, material fungible per 
efectuar els primers auxilis i cures), i es mantindrà en disposició permanent d’actuar durant 
l’època i horari d’ús normal en les platges a fi d’intervenir immediatament quan sobrevingui 
algun accident. 
 
L’empresa haurà de confeccionar i presentar un Pla d’emergències de salvament i 
socorrisme i identificar els possibles riscos. En ell es contemplaran tots els recursos humans 
i materials que han d’intervenir quan es produeixi un accident, fitxant un organigrama clar i 
precís i, totes les alternatives possibles, que serà presentat amb la proposta. Aquest Pla ha 
de ser específic per a cada una de les platges i conegut per tots els empleats del servei, sent 
necessària la realització de proves que, per una banda, confirmin la idoneïtat del Pla i d’altra, 
entrenin a tots els que  participin en el mateix. 
 
L’Ajuntament sol·licitarà a principi de la temporada una relació de cadascun dels llocs amb el 
nom i cognoms de la persona assignada i còpia de la titulació requerida. D’altra banda i dins 
dels cinc primers dies de cada mes, haurà de presentar a l’Ajuntament, una relació nominal 
del personal en servei, amb expressió de les incidències relatives a baixes de personal i 
noves contractacions que poguessin haver-se produït. Si les necessitats del servei exigeixen 
canvis operatius de caràcter temporal, es podran aplicar per ordre de l’empresa, sense 
afectar el pressupost ni la quantitat del servei. 
 
L’empresa adjudicatària està obligada a condicionar l’interior dels mòduls esmentats en el 
present plec per tal de poder realitzar els servei (inclou mobiliari). 
 
L’empresa es farà responsable de la manca de netedat, decòrum, uniformitat en el vestir o 
de la descortesia i mal tracte que el personal observi amb l’usuari i públic en general. En 
aquest aspecte, l’Ajuntament ostentarà el dret (podent imposar-se, a més, la corresponent 
sanció) de separar del servei a qualsevol treballador que realitzi aquest servei, que pel seu 
comportament donés motius per a tal fet. 
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9. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú assegurarà que les instal·lacions de primers auxilis 
tinguin un accés reservat per a ambulàncies, amb comunicació directa amb el lloc de primers 
auxilis, per facilitar les evacuacions urgents. Aquests accessos hauran d’estar 
permanentment lliures d’obstacles. 
 
Al finalitzar la temporada, el responsable municipal del servei de platges, realitzarà una 
inspecció de l’estat dels llocs i mòduls abans de ser retirats per comprovar que aquests estan 
en perfecte estat. 
 
 
10.  VEHICLE AQUÀTIC 
 
El manteniment, emmagatzematge i reparacions de les embarcacions es farà càrrec 
l’empresa adjudicatària. A l’iniciar i finalitzar la temporada de bany, s’aixecarà una acta 
d’inspecció per a comprovar la idoneïtat de l’embarcació. 
 
El cost que suposi la varada anirà totalment a càrrec de l’empresa i aquesta varada ha de 
garantir la resposta immediata a les necessitats del servei.  
 
Anirà a càrrec de l’empresa l’obtenció dels permisos i llicències per a l’ús i maneig d’aquests 
vehicles aquàtics, si fos el cas, així com els permisos per l’entrada i sortida al mar dels 
vehicles, si es requerissin, i que seran presentades a l’Ajuntament a l’inici de cada 
temporada. La contractació de les preceptives pòlisses de responsabilitat civil per a danys a 
tercers amb aquests vehicles es responsabilitat de l’empresa.  
 
 
11. SEGUIMENT DEL CONTRACTE 
 
L’empresa queda obligada a facilitar la informació que li sigui requerida, amb la freqüència 
que s’indiqui sobre els temes que li requereixin (meduses, banderes, aspecte visual de 
l’aigua i de la sorra, climatologia, etc.), a aquells serveis i administracions que l’Ajuntament 
informi, i utilitzant les plataformes i/o eines que se’ls faciliti.  
 
Al final de la temporada, es presentarà un informe complert de tot el servei i de totes les 
possibles millores aplicables per a la temporada següent. Si els responsables del servei ho 
consideren, podran demanar un informe mensual amb el resum de las prestacions 
realitzades, las quals s’han anat registrant per part del contractista. 
 
Durant las diferents temporades de la prestació del servei, els tècnics municipals 
inspeccionaran, de manera aleatòria, el correcte desenvolupament del servei per tal de 
valorar la seva qualitat. 

 
 
ANNEX I. PROTOCOL DE BANDERES DE BANY 
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Segons l’Ordre de 31 de juliol de 1972 per la que es dicten normes i instruccions per a la 
seguretat humana en els llocs de bany i de conformitat amb el que es disposa en l’article 115 
de la Llei de Costes 22/1988, de 28 de juliol, correspon als Ajuntaments la vigilància de les 
normes, entre d’altres, citades a continuació: 
 

 Tipus de platges: 
 
a) Platges d’ús prohibit. 
b) Platges perilloses. 
c) Platges lliures. 
 

 La senyalització de les platges: 
 
d) Platges d’ús prohibit que es senyalitzaran amb banderes de color vermell, de forma 
rectangular d’1,5 metres d’ample per 1 metre de llarg, sobre màstils que sobresurtin de terra, 
com a mínim 3 metres i, en tot cas, perfectament visible de tots els accessos.  
e) Platges perilloses que es senyalitzaran amb banderes de color groc amb les mateixes 
característiques i anàlogues condicions abans esmentades. 
f) Platges lliures que es senyalitzaran amb banderes de color verd amb les mateixes 
característiques i condicions abans esmentades. 
 

 El servei de vigilància:  
 
En l’apartat 6.4 es fa referència al fet de senyalitzar les zones de bany d’acord amb la 
classificació establerta (platges d’ús prohibit, platges perilloses i platges lliures), modificant-
les quan les circumstàncies de temps o d’altres així ho aconsellin. 
 
La Llei no esmenta les possibles causes per les quals es realitzaran els canvis de 
senyalització, però algunes causes que poden derivar en un canvi de banderes són:  
 

 Marítimes: onatges, corrents, marees, meduses, animals marins, ... 

 Climatològiques: fort vent, terral boira, tempesta, tempesta elèctrica, .... 

 Medi Ambientals: estat de la sorra i de l’aigua, possibles basaments, restes vegetals, .... 

 Orogràfiques: Penya-segats, espigons, coves, plataformes, .... 

 Seguretat ciutadana: massificació, objectes perillosos, .... 

 Manteniment: regeneració de sorra, reparacions de conduccions, .... 

 Tècniques: celebracions d’esdeveniments puntuals, ... 
 
El poc contingut de llei i ambigüitat de la mateixa pel que fa als criteris de decisió del color de 
les banderes, i el fet de que un aspecte tant vital no estigui regulat per llei, i al no haver-hi 
cap llistat dels supòsits de color de bandera, l’empresa, com a línies generals, seguirà les 
següents condicions mínimes per a les platges aptes la bany (platges que tenen aquest 
servei i les condicions necessàries per gaudir d’un bany segur). 
 
 
BANDERA      
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CONDICIONS MÍNIMES QUE S’HAN DE DONAR 
 
VERDA    
Estat de la mar tranquil, sense perill o risc aparent per la integritat de les persones. La 
qualitat de l’aigua ha de ser bona, igual que l’estat de la platja. 
 
GROGA    
Es formen onades que poden causar problemes als usuaris (amb una alçada d’un metre i 
mig). Hi ha corrents mitjanament fortes. Brutícia o taques a l’aigua. Mal estat de la sorra. 
Tempestes o fenòmens meteorològics que dificulten la vigilància dels usuaris. Presència de 
meduses o d’altres animals marins lesius. Altres situacions que suposin un risc moderat pels 
usuaris. 
 
VERMELLA   
Onades que suposin un perill greu per la integritat de les persones (amb una alçada de dos 
metres o més). Corrents fortes o molt fortes . Estat general de la mar molt agitat. 
Contaminació de l’aigua o de la sorra. Condicions climatològiques molt adverses i perilloses 
per la vida humana a la mar. Presència molt elevada d’animals marins lesius i/o perillosos. 
Altres situacions que suposin un greu risc pels usuaris. 
 
Respecte al protocol de col·locació i canvi de color de les banderes de les platges serà la 
següent: 
 

1. L’entitat responsable de col·locar les banderes de bany a les platges de Vilanova 
i la Geltrú serà l’empresa, dins de la zona de cobertura especificada en aquest 
contracte. 

 
 

2. L’empresa controlarà que les banderes estiguin posades i ho comunicarà 
diàriament per telèfon o fax, al tècnic municipal de platges i a la Policia Local durant 
el temps de cobertura. 

 
3. Un cop iniciat el servei, i dins de 30 minuts de la primera hora del servei, caldrà 

comunicar per fax (93 814 24 25), la següent informació: 
 

a) Nom de la platja. 
b) Color de bandera. 
c) Horari d’obertura del servei 
d) Si està complert el dispositiu del servei. 

 
4. Mensualment, caldrà que s’enviïn al fax 93 814 24 25 un full de resum setmanal 

amb les dades que fan referència al mes anterior. 
 

5. Qualsevol incidència greu a les platges , caldrà comunicar-ho immediatament 
telefònicament al tècnic municipal responsable de platges, tant si és dins l’horari de 
cobertura de la platja com si és fora d’aquest. Posteriorment, i en el mínim temps 
possible, caldrà fer arribar per fax al 93 814 24 25 l’informe de la incidència. 
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6. Bandera verda i bandera groga: l’empresa, mitjançant el seu responsable de les 
platges, decidirà en el moment de l’obertura del lloc de platges i segons els criteris 
prèviament consensuats i d’acord amb el seu equip de socorristes aquàtics sobre 
l’estat de la mar i d’altres factors, la col·locació de bandera verda i groga, en el màstil 
que correspongui. 

 
7. Bandera vermella: quan l’empresa estimi convenient enlairar la bandera vermella, 

ho comunicarà prèviament a l’Ajuntament exposant els motius. La decisió última la 
prendrà l’alcalde o la persona en qui ho delegui. Quan el canvi de la bandera 
vermella estigui motivat que no sigui l’estat de la mar es precedirà de la mateixa 
manera. 

 
8. En el cas que la bandera vermella estigui enlairada la Policia Local posarà en 

marxa el Pla X, prèvia informació i acord amb el regidor de platges, persona 
delegada pel senyor alcalde. 

 
9. El Pla X establert per l’empresa i l’Ajuntament, d’acord amb Governació i Policia 

Local, serà: el personal de la Policia Local o d’altres cossos de seguretat, baixaran a 
les platges per tal d’evitar el bany, conjuntament amb el personal del servei de 
salvament i socorrisme, i hi romandran fins que calgui o finalitzi l’horari de cobertura 
del bany. 

10. Per a reforçar la comprensió dels colors de les banderes, l’Ajuntament dotarà 
cada platja amb rètols d’informació. 

 
11. L’empresa informarà dels senyals i el significat del color de les banderes en 

diferents idiomes, així com dels usos de les platges d’acord amb la normativa de 
Bandera Blava. 

 
12. Tots els dies que l’empresa realitzi la cobertura a les platges, comptarà amb el 

recolzament de la Policia Local o d’altres cossos de seguretat, per si cal la seva 
presència en un moment determinat i de manera puntual. L’horari de cobertura és el 
que consta en la clàusula segona. 

 
13. En aquelles platges que no hi hagi cobertura del servei de salvament i 

socorrisme, l’Ajuntament informarà del fet en els cartell informatius on figuri el 
pictograma del servei amb una ratlla en diagonal, i que significarà que ni hi ha 
cobertura en aquell lloc. 

 
14. En cas que la platja on no hi ha cobertura de l’empresa hi hagi avís d’un 

accident, s’avisarà a la Policia Local o a d’altres cossos de seguretat per col·laborar 
estretament amb l’empresa. 

 
ANNEX II. PROTOCOL DEL SERVEI DE LA CADIRA AMFIBIA 

 
La cadira amfíbia és un servei que possibilita que les persones amb mobilitat reduïda 
gaudeixin del bany amb tota seguretat, i esdevé un servei més dels que ofereixen les platges 
de Vilanova i la Geltrú. 
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Aquest servei serà realitzat durant les temporades mitja i alta de dilluns a diumenge i dins 
l’horari de bany, sempre i quan es donin les condicions necessàries que permetin realitzar 
aquesta assistència, amb el personal adequat. L’empresa, amb el personal de cada platja, 
portarà el registre de peticions per donar el servei. 
 
Solament es podrà realitzar el bany en cas de bandera verda, per tal de no posar en perill 
l’usuari. 
 
Les pautes a seguir per la seva utilització són: 
 
A. Trasllat a la cadira amfíbia. 
 

1. En el moment del trasllat a la cadira amfíbia, s’han de valorar les dificultats de l’usuari per 
a moure’s, per tal de poder fitxar el grau de minusvàlua i poder traslladar l’usuari de la 
manera que li resulti més còmoda. Seran necessàries dues persones. 

2. Si l’usuari arriba en cadira de rodes, el més habitual, és procedir a situar la cadira de 
rodes paral·lelament a  la cadira amfíbia. 

3. Abans de traslladar-lo, aixecarà el recolza-braços flotant per la part per la qual es situarà 
l’usuari. Per aquesta maniobra, depenent del grau de minusvàlua, es poden requerir fins a 
tres socorristes, dos d’ells es situaran, un a cada banda de l’usuari, agafant-lo dels braços 
i el tercer socorrista ajudarà en la col·locació dels peus. 

4. Un cop assegut a la cadira, es comprovarà que l’usuari es troba còmode i ben 
possessionat. Acte seguit es procedirà a baixar el recolza-braços flotant, indicant a l’usuari 
que s’agafi als mateixos, en la mesura del possible. 

5. A l’usuari se li col·locarà una armilla salvavides, ajustant-la correctament per que quedi 
ben fitxada. L’armilla haurà de tenir una flotabilitat mínima de 50 NW. 

 
B. El bany: 
 

1. Per manipular la cadira per la sorra, en anar cap a l’aigua, l’ideal és que hi vagin tres 
socorristes, o un mínim de dues persones. D’aquesta manera, un d’ells serà l’encarregat 
de recolzar la roda davantera, mentre les altres dues persones aniran a ambdós costats, 
espitxant si fos necessari pels recolza-braços. 

2. En el moment d’introduir la cadira a l’aigua es farà de front o cap enrere, depenent si hi ha 
onades o no (ja que això podria espantar l’usuari). La introducció a l’aigua ha de ser 
moderada, estant sempre atents a les reaccions de l’usuari (fred, por, impressió, ...). 

3. És recomanable que durant el bany, l’usuari estigui acompanyat per un familiar o persona 
coneguda, que pugui reconfortar-lo i donar-li tranquil·litat. 

4. Un cop dins de l’aigua, s’avançarà fins a l’alçada de la cintura o pit del socorrista, 
procurant no perdre peu en cap moment, per tal d’evitar el descontrol de la cadira. 

5. Introduïda la cadira a l’aigua, s’hi quedaran un mínim de dos socorristes. 
6. En zones d’onades inexistents, es podria deslliurar l’usuari de la cadira si ho desitja. 

L’usuari ha de quedar-se amb l’armilla salvavides. En aquests casos és recomanable la 
presència de tres socorristes, quedant-se un d’ells a la vora de l’aigua, mentre els altres 
dos resten amb l’usuari dins de l’aigua. 

 
C. Control de dades: 
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De cara al control final de l’activitat, cal fer el recull de dades de les persones que han gaudit 
del servei durant cada temporada, que serà facilitat per l’Ajuntament. 
 
 
ANNEX III. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES PLATGES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

Introducció 

 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú se sent responsable de la qualitat de les instal·lacions i 
els serveis oferts a les platges així com la protecció del Medi Ambient i persegueix la 
reducció contínua dels impactes ambientals i la prevenció dels riscos higiènic-sanitaris. 
 
El present document Manual del Sistema de Gestió pretén definir la Política de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú en matèria de Qualitat, Medi Ambient i riscos higiènic-sanitaris i 
descriure el Sistema de Gestió ambiental i de qualitat (SG) implantat a l’Ajuntament en el que 
fa referència a la gestió de les platges de Vilanova. 
 
Per aconseguir aquest objectiu ens recolzarem en l’eina de gestió que és el Compromís per 
la sostenibilitat de la destinació “BIOSPHERE”.  
 
El Sistema de Turisme Responsable, és aquell que cobreix les necessitats actuals dels 
turistes i les regions amfitriones, protegint i millorant les perspectives de futur. Es persegueix 
doncs la sostenibilitat de la destinació en el seu conjunt, entès com la suma de serveis, 
empreses, equipaments i infraestructures, i es basa en la gestió de recursos de manera que 
puguin satisfer les necessitats econòmiques, socials i estètiques, respectant a la vegada 
l’integritat cultural, els processos ecològics essencials, la diversitat biològica i els sistemes 
que sostenen la vida. En aquest sentit, el Sistema de Gestió organitza els recursos per 
assolir els objectius de millora continua de l’actuació mediambiental i de qualitat, establint els 
procediments i les infraestructures per tenir controlat i vetllar per la correcta prestació dels 
serveis, la reducció de l’impacte ambiental i la prevenció dels riscos higiènic-sanitaris. 
 
 
 

Presentació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i les platges del municipi 

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està estructurat en regidories. A través de la regidoria 
de Serveis Municipals desenvolupa diferents tasques de gestió de les platges. Aquestes 
tasques són: 
 

 Informació de les persones usuàries 

 Servei de neteja de les platges 

 Servei de recollida d’animals morts varats a les platges  

 Concessió administrativa dels serveis de les platges de Vilanova i la Geltrú 

 Servei d’instal·lació, manteniment i retirada del mobiliari, abalisament i 
megafonia de les platges.  
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 Servei de manteniment de jardineria. Reposició de les palmeres, i en alguns 
casos poda  

 Reg i manteniment en general, incloent els accessos  

 Servei d’activitats lúdiques i esportives 

 Serveis higiènics 

 Servei de vigilància, salvament i socorrisme  
 
Al llarg del litoral de Vilanova i la Geltrú, capital de la Comarca del Garraf, s’hi troben set 
platges: platja Llarga (espai natural protegit), platja de l'Ibersol, platja de l’Aiguadolç, platja de 
Sant Gervasi, platja de la República, platja d'Adarró, platja de Ribes Roges i platja del Far de 
Sant Cristòfol. El conjunt d’aquestes platges  té una llargada màxima de 4,275 Km i una 
amplada mitjana de 100 m.  
 

1. La platja d’Ibersol, situada entre el municipi de Cubelles i l’espai natural protegit de 
platja Llarga de 700 metres de llargada. És de tipologia urbana, amb pendent suau i 
sorra fina. Disposa d'una llargada de 600 metres i una amplada mitjana de 20 metres 
(superfície de sorra de 12.000 m2).  

 
2. La platja de l’Aiguadolç, situada entre el Racó de Santa Llúcia i la platja de Sant 

Gervasi, és de tipologia semi urbana, amb pendent suau i sorra fina. Té una llargada 
de 200 metres i una amplada de 20 metres (superfície de la sorra 4.000 m2). 

 
3. La platja de Sant Gervasi, es troba situada entre la platja de l’Aiguadolç i la platja 

d’Adarró. És de tipologia semi urbana, amb pendent suau i sorra fina i té una llargada 
de 240 metres i una amplada mitjana de 30 metres (superfície de sorra de platja de 
7.200 m2).  

 
4. La platja de la República, es troba situada entre la platja de Sant Gervasi i la platja 

d’Adarró. És de tipologia urbana, amb una pendent suau i sorra fina. Té una llargada 
de 200 metres i una amplada de 60 metres (superfície de sorra de 12.000 m2). 

 
5. La platja d’Adarró, es troba situada entre les platges de la República i la platja de 

Ribes Roges, és de tipologia urbana, pendent suau i sorra fina. Disposa d'una 
llargada de 500 metres i d'una amplada mitja de 99 metres (superfície de sorra de 
49.500 m2).  

 
6. La platja de Ribes Roges, situada entre les platges d'Adarró i del Far, és de tipologia 

urbana, pendent suau i sorra fina. Disposa d'una llargada de 1080 metres i d'una 
amplada mitja de 120 metres (superfície de sorra de 127.600 m2).  

 
 

7. La platja del Far, platja situada a l'extrem oriental del municipi de Vilanova i la Geltrú, 
és de tipologia semi urbana, de baix pendent i de sorra fina; té una llargada de 655 
metres i una amplada mitjana de 99 metres. Per tant, la superfície de platja és de 
64.845 m2.  

 
En temporada alta, les platges de Vilanova i la Geltrú reben una afluència mitjana de 18.000 
visitants al dia i un màxim de 29.000 visitants al dia. Al llarg dels 4,275 km de platja del 
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municipi, hi ha repartides instal·lacions vàries que ofereixen als visitants nombrosos serveis, 
tals com zona d’hamaques, dutxes, rentapeus i quioscos-bars entre d’altres. 
 

Sistema de Gestió 

 

Objecte 

 
Aquest capítol té com a objecte descriure el Sistema de Gestió (d’ara en endavant SG) que 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha implantat; el seu abast, els documents en què es 
basa, així com les diferents responsabilitats associades. 
 
Concretament, el Sistema gestiona la qualitat, el medi ambient i la prevenció de riscos 
higiènic-sanitaris.  
 

Abast 

 
Aquest sistema és aplicable a totes les activitats, serveis, instal·lacions i recursos 
desenvolupats a 5 de les platges del municipi de Vilanova i la Geltrú.   
 
Les platges que es contemplen en el SG són:  
 

- platja Llarga d’Ibersol 

- platja de l’Aiguadolç 

- platja de Sant Gervasi 

- platja de la República 

- platja d’Adarró 

- platja de Ribes Roges 

- platja del Far de Sant Cristòfol 
 
Queden exclosos de l’abast del SG el Passeig marítim i la zona portuària, ja que són espais 
no considerats com a platges.  
 
El sistema s’ha dissenyat tenint en compte els requisits de la Norma UNE-EN ISO 14001:04, 
del Reglament (CE) 1221/2009 (EMAS), de la Norma UNE 187.001, del SICTED  i del 
compromís per la sostenibilitat de la destinació “BIOSPHERE” per a la prestació del servei a 
les platges. 
 

 Contingut 

Descripció del sistema 

 
El SG de les Platges de Vilanova i la Geltrú està definit i configurat pels següents documents: 
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- Manual del SG 
- Procediments 
- Instruccions 
- Formats de Registres 
- Registres 
- Altres documents 
 
El Manual del SG és el document bàsic que defineix l’estructura organitzativa, fent referència 
als processos, procediments i recursos que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posa en 
marxa per complir amb el compromís per la sostenibilitat de la destinació “BIOSPHERE” per 
a la prestació del servei a les platges.  
 
Els Procediments són els documents de referència per sistematitzar i organitzar totes les 
activitats relacionades amb el SG de Vilanova i la Geltrú, i complir amb els compromisos del 
Manual. 
 
Les Instruccions són els documents que indiquen com realitzar les diferents operacions 
d’una activitat, àrea o servei i els seus detalls operatius. 
 
Els Formats de registres són els documents model dels registres, que indiquen el contingut 
que hauran de tenir els registres. 
 
Els Registres, documents que demostren l’acompliment dels diferents requisits del SG. 
 
Altres documents de qualsevol tipus, referenciats en el Manual, els procediments o les 
instruccions. 
 
Mapa de processos 

 

L’objecte del present apartat és descriure l’estructura dels processos que incideixen en la 
prestació dels serveis de les platges de Vilanova i la Geltrú incloses a l’abast del sistema de 
gestió, amb la finalitat d’assegurar que els processos es gestionen en condicions controlades 
i que els resultats que produeixen estan d’acord amb les característiques dels serveis 
definits. A continuació es mostra el mapa de processos de les platges de Vilanova i la Geltrú. 
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Eines de Millora

Gestió documental

- PRO-SG-01 Control de la documentació

- PRO-SG-03 Identificació dels requisits 
legals i altres requisits

Gestió documental

- PRO-SG-01 Control de la documentació

- PRO-SG-03 Identificació dels requisits 
legals i altres requisits

Formació del personal
PRO-SG-05 Formació

Formació del personal
PRO-SG-05 Formació

Gestió de Compres i proveïdors 

PRO-SG-07 Compres i contractacions

Gestió de Compres i proveïdors 

PRO-SG-07 Compres i contractacions

Processos 

de suport

Usuaris de la 

platja: 

satisfacció

Processos 

operatius

Clients 

(requisits)

Revisió del Sistema
PRO-SG-13 Revisió del sistema de 
gestió

Revisió del Sistema
PRO-SG-13 Revisió del sistema de 
gestió

Control del Servei
-PRO-SG-15 Planificació, prestació i 

control de serveis i instal·lacions

Control del Servei
-PRO-SG-15 Planificació, prestació i 

control de serveis i instal·lacions

Auditories internes

PRO-SG-12 Auditories internes

Auditories internes

PRO-SG-12 Auditories internes

Queixes i reclamacions
PRO-SG-11-No 

conformitats, accions 

preventives i prevenció

Queixes i reclamacions
PRO-SG-11-No 

conformitats, accions 

preventives i prevenció

Satisfacció de clients 
PRO-SG-15 Planificació, prestació i 

control de serveis i instal·lacions

Satisfacció de clients 
PRO-SG-15 Planificació, prestació i 

control de serveis i instal·lacions

Accions AccionsDades del 

Procés

Objectius/ 

Recursos

Dades de 

Compliment

Processos 

estratègics

Planificació i prestació del servei

Planificació del Servei.
PRO-SG-15 Planificació, prestació i      

control de serveis i instal·lacions

-Pla d’Ordenació i ús de les platges

Realització del servei.
- PRO-SG-15 Planificació, prestació i control de serveis i 

instal·lacions

- Serveis prestats per concessionaris

Salut i Medi Ambient
Identificació d’aspectes ambientals i 

riscos higiènic-sanitaris
PRO-SG-02

Avaluació d’aspectes MA i 

Riscos higiènic-sanitaris
PRO-SG-02

Planificació

estratègica

PRO-SG-04 Objectius, fites 

i elaboració de programes

Objectius/ 

Recursos

Serveis gestionats per empreses

Plec de prescripcions tècniques
Contractes de concessió del servei

Seguretat
- Pla de seguretat (Policia Local)

Seguretat
- Pla de seguretat (Policia Local)

Comunicació

- PRO-SG-06 Comunicació interna i externa

- Carta de Serveis / - Normes de cortesia

Comunicació

- PRO-SG-06 Comunicació interna i externa

- Carta de Serveis / - Normes de cortesia

Neteja i manteniment Salvament i socorrisme

Vigilància i salvament

Plec de prescripcions tècniques

Contractes de concessió del servei

Revisió, Anàlisi i Decisió

Eficàcia del 

Sistema de Gestió

Accions de millora
PRO-SG-11-No conformitats, 

accions preventives i prevenció

Proc. Plans emergència

Accions de millora
PRO-SG-11-No conformitats, 

accions preventives i prevenció

Proc. Plans emergència

 

 

 

Responsabilitats 

 
A continuació s’especifiquen les principals funcions i responsabilitats del personal que 
dirigeix, realitza i verifica les activitats que incideixen en la gestió de les platges de Vilanova i 
la Geltrú. Aquestes es complementen amb les que apareixen en els diferents procediments 
del SG i a les funcions definides al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament. 
Junta de Govern: 
 
- Aprova la Política de Gestió  
- Aprova l’informe definitiu de la Revisió Anual del SG. 
- Aprova la declaració ambiental. 
- Aprova la carta de serveis. 
- Aprova la Memòria d’explotació dels serveis de les platges 
- Proporciona els recursos necessaris per a la implantació del SG. 
- Delegar en la figura del Responsable del SG la correcta implantació del SG d’acord amb 

les normes de referència i la seva actualització.  
- Aprova el Manual i Procediments del SG. 
- Aprova els objectius, fites, programes ambientals i de qualitat. 
- Aprova el Pla de formació. 
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- Aprova el Pla anual d’auditories. 
 
 
Òrgan gestor de platges 
 
L’Òrgan gestor de platges és el màxim òrgan responsable de la Direcció i està composat per: 
 

 Regidor amb les competències en platges 

 Cap de Serveis de la Regidoria amb les competències en platges 

 Tècnic responsable de platges 

 Responsable del SG 
 
La seva constitució s’aprova per la Junta de Govern a través de l’aprovació del present 
Manual.  
 
Les seves responsabilitats són les següents:  

- Realitzar el seguiment de la implantació i evolució del sistema de gestió integrat. 

- Vetlla perquè s’apliqui la Política de Gestió aprovada. 
- Revisa les propostes de Manual i de procediments 
- Revisa i aprova les propostes d’instruccions i de registres. 
- Revisa i aprova la identificació dels aspecte ambientals i els riscos higiènic-sanitaris. 
- Col·labora en la definició de les propostes d’objectius i fites i la proposta de Programa 

ambiental i de  qualitat. 
- Analitzar, corregir i prevenir les no conformitats que li siguin presentades, trobar les 

causes que les produeixen, estudiar les solucions més adequades, fixar les 
responsabilitats de la implantació i posada en pràctica de les mesures correctives, 
preventives i de millora, fixar els terminis de realització i comprovar els resultats assolits. 

- Verificar l‘eficàcia de les accions correctores. 

- Analitzar i respondre, si cal, les comunicacions de parts externes més rellevants en 
allò referit al sistema de gestió. 

- Revisar i analitzar els resultats de les auditories. 

- Autoritzar l’execució dels esdeveniments públics a les platges que es consideri 
necessari. 

- Col·labora en l’elaboració de la proposta de declaració ambiental i carta de serveis. 
- Col·labora en l’elaboració de la proposta de la Memòria d’explotació dels serveis de 

les platges. 
- Informa a la Junta de Govern dels resultats de la Revisió Anual del SG.  

 
L’Òrgan gestor es reuneix com a mínim un cop cada 6 mesos per fer el seguiment del SG i 
cada vegada que es consideri escaient deixant constància de cada reunió en una acta.   
 
Com a senyal de conformitat el regidor amb les competències de les platges signa en nom 
de l’Òrgan gestor. 
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Responsable del Sistema de Gestió: 
 
- És el representant del SG de la Junta de Govern. 
- Assegura que el SG és conforme al compromís per la sostenibilitat de la destinació 

“BIOSPHERE”. 
- Informa del funcionament del SG a l’Òrgan gestor de platges i la Junta de Govern perquè 

aquest porti a terme la seva revisió. 
- Elabora les propostes de Manual i de procediments 
- Controla la conservació, arxiu i ubicació de la documentació del SG. 
- Identifica i avalua en col·laboració amb els responsables de les diferents àrees els 

aspectes ambientals i els riscos higiènic-sanitaris. 
- Vetlla per que es compleixi la legislació ambiental, sanitària i turística que li és d’aplicació.  
- Elabora la proposta d’objectius, fites, programa ambiental i de qualitat 
- Elabora la proposta de pla de formació. 
- Elabora un primer informe de l’estat del SG. 
- Elabora la proposta del Pla anual d’auditoria. 
- Elabora la proposta de declaració ambiental. 
- Elabora la proposta de carta de serveis.  
- Elabora la proposta de Pla d’usos / Pla d’explotació i ordenació de la platja. 
 
 
Personal general (tots els treballadors):  
 
- Coneix i compleix la Normativa i Procediments de la seva àrea de responsabilitat i 

la legislació vigent aplicable a la mateixa. 
- Assisteix als cursos i activitats que organitza l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

per a la seva formació i informació respecte el SG. 
- Promou i busca les millors condicions ambientals, de qualitat i de prevenció de 

riscos higiènic-sanitaris en la seva àrea i lloc de treball i realitza propostes de millora. 
- Notifica sense demora als seus superiors immediats qualsevol situació que es 

detecti i pugui suposar risc per al medi ambient o higiènic sanitari o una disminució de 
qualitat. 

- Coopera en la lluita contra qualsevol emergència higiènic-sanitària-ambiental que 
pugui presentar-se. 

 
 
Concessionaris participants en el SG: 
 
- Aporten la informació addicional de la seva àrea de responsabilitat quan se’ls 

sol·licita. 
- Coneixen i compleixen la documentació referent al sistema de gestió de la seva 

àrea de responsabilitat i la legislació vigent aplicable a la mateixa. 
- Promouen i busquen les millors condicions ambientals, de qualitat i de prevenció 

de riscos higiènic-sanitaris en la seva àrea i lloc de treball i realitzen propostes de millora 
en els mateixos. 

- Notifiquen als seus superiors immediats, i aquests al Responsable del SG, 
qualsevol situació que es detecti i pugui suposar risc tant pel medi ambient com de 
caràcter higiènic-sanitari, així com una disminució de la qualitat de les platges.  
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- Cooperen en la lluita contra qualsevol emergència ambiental que es presenti. 
 
 
Altres responsables: 
 
- En els procediments estan definides i establertes les responsabilitats d’altres càrrecs i 

personal directiu, implicats en el SG.  
 

Organització en relació al SG 

 
A l’Annex I hi figura l’organigrama de gestió de les platges de Vilanova i la Geltrú. 
 

Referències 

 
Compromís per la sostenibilitat de la destinació “BIOSPHERE”. 
 
 
Política de Gestió de les platges de Vilanova i la Geltrú 
 

Objecte 

 
Aquest capítol té com a objecte definir i documentar la Política de Gestió de les platges de l’ 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 

Abast 

 
La Política de Gestió de platges s’aplica al conjunt de les activitats, serveis, instal·lacions i 
recursos que es desenvolupen a les platges del municipi de Vilanova i la Geltrú que es 
troben dins de l’abast del SG. 

 

Política de Gestió de platges de Vilanova i la Geltrú 

 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, organisme públic d’àmbit local, és  conscient de la 
importància de respectar el Medi Ambient i de preservar els Recursos Naturals, així com 
garantir la qualitat dels serveis i instal·lacions de les platges de Vilanova i prevenir els riscos 
higiènic-sanitaris.  
Per això, amb l’objectiu de portar a terme la seva activitat d’una manera respectuosa amb el 
seu entorn, es compromet a portar a terme la implantació i la millora del Sistema de Gestió 
Mediambiental d’acord amb el compromís per la sostenibilitat de la destinació 
“BIOSPHERE”, en substitució de: Reglament (CE) 1221/2009 i la Norma ISO 14001:2004, la 
norma UNE 187001 Platges. Requisits per a la prestació del servei  i “Sistema Integral de 
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Qualitat Turística Espanyola QUALITAT EN DESTINACIÓ” (SICTED) a 7 de les platges del 
municipi: Ibersol, Aiguadolç, Sant Gervasi, República, Adarrò, Ribes Roges i el Far. El 
sistema de gestió s’adequa als requisits establerts en aquestes normes. 
 
El compromís de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel que fa a la gestió de les seves 
platges es concreta en les següents línies d’actuació: 
 

 Assegurar el compliment dels requisits legals ambientals i higiènic-sanitaris 
reglamentaris així com d’altres compromisos subscrits de forma voluntària, aplicables 
en tot moment. 

 Desenvolupar i implantar procediments de treball per prevenir, reduir i eliminar -en la 
mesura que sigui possible- l’impacte ambiental i els riscos higiènic-sanitaris de les 
seves activitats i serveis tant en condicions normals com d’emergència. 

 Fer un ús responsable dels recursos naturals i treballar per minimitzar la producció de 
residus tot potenciant - quan aquesta minimització no sigui possible - el reciclatge o 
reutilització dels mateixos.  

 Establir els plans de formació i sensibilització apropiats que assegurin que els 
empleats de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, així com els contractistes rellevants, 
estan informats i entenen la política, els objectius i obligacions de l’organització. 

 Establir els processos necessaris per a la millora contínua del Sistema de Gestió 
ambiental i de Qualitat a través de la definició d'objectius i fites i altres accions, dins 
del marc de referència de les normes de medi ambient i qualitat esmentades. 

 Difondre la política de Gestió i el compromís ambiental als proveïdors,  contractistes i 
ciutadania en general.  

 
 
Vilanova i la Geltrú, març de 2018 
 
Junta de Govern 
 

Revisió de la Política 

 
La Política de Gestió de platges és un compromís de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  i 
està a disposició del públic. Es revisa com a mínim un cop a l’any en la Revisió Anual del SG.  
 

Planificació  

Objecte 

 
L’objecte d’aquest capítol és presentar la metodologia que segueix l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú per: 
 

 Identificar i avaluar els aspectes i els impactes ambientals directes i indirectes de les 
seves activitats, serveis, instal·lacions i recursos de les platges, 

 Identificar i avaluar els riscos higiènics-sanitaris directes i indirectes de les activitats, 
serveis, instal·lacions i recursos de les platges.  
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 Identificar els requisits legals i altres normatives d’obligat compliment  
 Establir i mantenir objectius i fites ambientals i de qualitat documentats, i programes 

per assolir-los 
 Definir les condicions d’explotació i ordenació de les platges 

 

Abast 

 
Aquest capítol s’aplica a totes les activitats, instal·lacions, serveis i recursos inclosos en 
l’abast del sistema de gestió implantat a les platges de Vilanova i la Geltrú.  
 

Contingut 

Aspectes ambientals i riscos higiènic-sanitaris 

 
L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha establert i manté actualitzat el procediment PRO-SG-
02 Procediment d’identificació i avaluació dels aspectes ambientals i riscos higiènic-sanitaris, 
on es descriu la sistemàtica emprada per identificar i avaluar els aspectes ambientals 
directes i indirectes de les seves activitats, serveis, equipaments i recursos de les platges.  
 
Pel que fa als aspectes ambientals es tenen en consideració els següents àmbits temàtics: 
residus, abocaments, emissions a l’atmosfera, emissions lluminoses, emissions sonores i 
vibracions, contaminació de la superfície seca de la platja, consum de recursos naturals 
(aigua, energia, matèries primeres i auxiliars), olors entre d’altres aspectes que impliquin 
impactes ambientals.  
 
La identificació dels possibles riscos higiènic-sanitaris pels usuaris de la platja contempla, 
almenys, els següents grups de riscos associats: punts de subministrament d’aigua de 
consum humà, qualitat de l’arena, qualitat de l’aigua de bany, condicions del mar, 
característiques físiques de la platja i accessos, la seva flora i fauna i les instal·lacions i 
equipaments associats a tots els serveis de les platges.  
 
 

Objectius de la qualitat i medi ambient 

La Junta de Govern estableix els objectius ambientals i de qualitat per conduir la millora del 
desenvolupament de la Gestió de les platges. Els objectius seran mesurables per facilitar 
l’eficaç i eficient revisió per la direcció. 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú defineix els objectius de qualitat en base als resultats 
obtinguts a la reunió de revisió del sistema per part de l’Òrgan gestor de platges tal i com 
estableix el document PRO-SG-13 Revisió per la direcció. 

El procediment PRO-SG-04 Procediment d’objectius, fites i elaboració de programes 
estableix i manté documentada la sistemàtica per a definir els objectius i fites de caràcter 
ambiental, de qualitat i lligats al risc higiènic-sanitari així com el conseqüent programa 
d’accions.  
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Els objectius del Sistema de gestió de l’ús públic de les platges de Vilanova i la Geltrú es 
difonen anualment tal i com estableix PRO-SG-06 Procediment de Comunicació interna i 
externa. 

Planificació del sistema de gestió de l’ús públic de les platges 

Anualment s’estableix la planificació del sistema de gestió de l’ús públic de les platges, 
després de realitzar la revisió del sistema. Aquesta planificació es tradueix en objectius 
establerts i definits en el FREG-SG-04-01 Programa ambiental i de qualitat amb la finalitat 
que es compleixin. 

L’Òrgan gestor de les platges proposa el Programa ambiental i de qualitat i és aprovat per la 
Junta de govern. El responsable del sistema és l’encarregat de difondre’l a l’organització tal i 
com està descrit al PRO-SG-06 Comunicació interna i externa. 

 

Planificació i prestació dels serveis 

 
El PRO-SG-16 Procediment de planificació, prestació i control de serveis i instal·lacions a la 
platja descriu el conjunt de processos que es desenvolupen per a la gestió dels serveis i 
instal·lacions de les platges de Vilanova i la Geltrú incloses al sistema de gestió. 
 
En relació a les condicions d’explotació i ordenació de les platges, l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú aprova anualment el Pla d’usos de les platges, que estableix les condicions 
d’explotació i ordenació a partir de l’Ordenança d’ús de les platges, tal com s’indica al PRO-
SG-16 Procediment de planificació, prestació i control de serveis i instal·lacions a la platja. 
 
Aquest procediment també indica com es realitza la planificació i la prestació dels diferents 
serveis de les platges i els documents en els quals queda reflectida. 
 

Requisits legals i altres requisits 

 
L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha establert i manté actualitzat el procediment PRO-SG-
03 Procediment d’identificació dels requisits legals i altres requisits i avaluació de 
l’acompliment, per a identificar i tenir accés als requisits legals i a d’altres que l’ Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú ha subscrit voluntàriament, que siguin aplicables als aspectes 
ambientals, a la qualitat i a la prevenció del risc higiènic-sanitari de les platges. L’ esmentat 
procediment també descriu com es porta a terme l’avaluació periòdica dels esmentats 
requisits.  
 

Referències 

 
Pla d’usos de les platges 
Compromís per la sostenibilitat de la destinació “BIOSPHERE” 
PRO-SG-02 Procediment d’identificació i avaluació dels aspectes ambientals i riscos 
higiènic-sanitaris 
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PRO-SG-03 Procediment d’identificació dels requisits legals i altres requisits i  avaluació de 
l’acompliment 
PRO-SG-04 Procediment per a la definició d’objectius, fites i implantació de programes 
ambientals 
 
Implementació i operació 
 

Objecte 

 
L’objecte d’aquest capítol és presentar les eines que l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha 
establert per implantar el  SG, i assegurar-ne el seu correcte funcionament.  
 

Abast 

 
Aquest capítol s’aplica a totes les activitats, instal·lacions, recursos i serveis inclosos en 
l’abast del sistema de gestió implantat a les platges de Vilanova i la Geltrú.  
  

Contingut 

Recursos, funcions, responsabilitat i autoritat  

 
Les principals responsabilitats associades al SG estan definides en el capítol 3.3.3 d’aquest 
Manual. Aquest capítol es complementa però, amb tot el conjunt de procediments del SG on 
es presenta, de forma més detallada, la resta de responsabilitats. Es determinen els recursos 
necessaris per a la prestació dels diferents serveis, seguint el que es descriu al PRO-SG-16 
Procediment de planificació, prestació i control de serveis i instal·lacions a la platja. 
 
Competència, formació i presa de consciència  
 
Per assegurar que tot el personal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que treballa a les 
platges o en el seu nom posseeix i rep la formació adequada per realitzar les seves tasques 
de forma competent i responsable vers el medi ambient i la qualitat, s’ha elaborat el 
procediment PRO-SG-05 Procediment de formació on es descriu com es porta a terme i 
registra aquesta formació.  

Comunicació 

 
Per la implantació òptima del sistema i la seva eficàcia cal una correcta comunicació. Així 
doncs i per tal d’assegurar aquesta comunicació (tant interna com externa) a tots els nivells, 
s’ha elaborat i implantat el procediment PRO-SG-06 Procediment de comunicació interna i 
externa. 
 
En aquest procediment s’inclou la definició de les responsabilitats en relació a la comunicació 
externa del Sistema de Gestió, incloent-hi les queixes i els suggeriments dels usuaris, així 
com dels canals de difusió de la Carta de Serveis i de la Declaració ambiental. També es 
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determina la manera d’actualització periòdica i la retirada de la informació obsoleta.  

Documentació del SG 

 
La documentació del SG s’estructura d’acord Al compromís per la sostenibilitat de la 
destinació “BIOSPHERE”, tal com es descriu en el capítol 2 del Manual, i inclou els següents 
documents: 
 

 Manual del Sistema de Gestió  
 Procediments 
 Instruccions   
 Formats dels registres 
 Registres  
 Qualsevol altre document que sorgeixi de l’aplicació del SG 

Control de la documentació 

 
L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha establert el procediment PRO-SG-01 Procediment de 
redacció, codificació i control de la documentació, on s’explica la sistemàtica que cal seguir 
per elaborar i controlar tota la documentació del SG de tal manera que: 
 

 Pugui ser fàcilment localitzada, 
 Sigui examinada, revisada i aprovada per personal autoritzat, 
 S’identifiquin els canvis i l’estat de revisió dels documents,  
 Els documents actualitzats estiguin disponibles pel desenvolupament de les 

activitats i pel funcionament efectiu del SG, 
 Els documents obsolets siguin retirats de circulació o no se’n faci un ús inadequat, 

i els que s’han de guardar per exigències legals o per guardar informació, estiguin 
adequadament identificats. 

 
A més a més, i tal com s’estableix en aquest procediment, tota la documentació del SG ha de 
ser clara, disposar de data de revisió, permetre identificar els canvis, ser fàcilment 
identificable, conservada de manera ordenada i arxivada durant un determinat període de 
temps. 

Control operacional 

 
Per tal d’assegurar que totes les activitats, serveis, equipaments i recursos de l’organització 
que poden tenir un impacte en el medi ambient, la salut i el benestar dels usuaris i en la 
qualitat dels serveis oferts a les platges, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú desenvolupa els 
següents procediments:  
 

 PRO-SG-07 Procediment de compres i contractacions 
 PRO-SG-08 Procediment de gestió de residus  
 PRO-SG-09 Procediment de gestió de les emissions atmosfèriques 
 PRO-SG-10 Procediment de gestió de recursos naturals 
 PRO-SG-15 Procediment de planificació, prestació i control de serveis i instal·lacions 

a la platja 
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L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú realitza aquests procediments d’acord amb els 
compromisos inclosos en la Política, els objectius ambientals, de qualitat i de riscos higiènic-
sanitaris i el compliment dels requisits legals o subscrits de forma voluntària.  

Preparació i resposta davant l’emergència  

 
La identificació de les situacions potencials d’emergència es porta a terme quan es fa la 
identificació dels aspectes ambientals i riscos higiènic-sanitaris. En base a aquesta 
identificació l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha elaborat un procediment PRO-SG-14 
Procediment d’actuació en cas d’emergència ambiental on es descriuen les normes a seguir 
amb l’objectiu de reduir i minimitzar els impactes ambientals i els riscos higiènic-sanitaris en 
cas d’accidents potencials i situacions d’emergència.  Aquest procediment també estableix el 
sistema de coordinació entre els diferents plans d’emergència de les platges. En aquest 
sentit, és de destacar el Pla d’emergència de platges que l’empresa contractada presenta 
anualment a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, així com els plans d’emergència per a 
l’evacuació de persones que disposen els quioscs-bar.  
 
Anualment, i sempre que és possible, es fan simulacres per tal de verificar les normes 
d’actuació descrites i es revisen les normes d’actuació establertes.  

Referències 

 
Compromís per la sostenibilitat de la destinació “BIOSFERE” 
 
PRO-SG-05 Procediment de formació  
PRO-SG-06 Procediment de comunicació interna i externa 
PRO-SG-07 Procediment de compres i subcontractacions 
PRO-SG-08 Procediment de gestió de residus 
PRO-SG-09 Procediment de gestió de les emissions atmosfèriques 
PRO-SG-10 Procediment de gestió de recursos naturals  
PRO-SG-14 Procediment d’actuació en cas d’emergència ambiental  
PRO-SG-15 Procediment de planificació, prestació i control de serveis i instal·lacions a la 
platja 

Verificació  

Objecte 

 
L’objecte d’aquest capítol és presentar la sistemàtica establerta per l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú per verificar i assegurar el bon funcionament del SG. 
 

Abast 

 
Aquest capítol s’aplica a totes les activitats, instal·lacions, serveis i recursos inclosos en 
l’abast del sistema de gestió implantat a les platges de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
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Contingut 

Seguiment i mesura 

 
El Responsable del SG defineix els paràmetres clau i els indicadors que permeten avaluar 
l’evolució del SG, dels diferents serveis i el grau d’acompliment de la Política i el Programa 
ambiental i de qualitat. Les mesures efectuades així com, quan s’escau, la seva comparació 
amb els límits legals, es descriuen en els diferents procediments que documenten el SG.  
 
Totes les mesures en les quals s’empri un aparell que requereix calibratge, es realitzen 
mitjançant aparells que han estat calibrats i dels quals es disposa d’un certificat d’aquest 
calibratge. 
 
Totes les desviacions detectades en les comprovacions es registren en un comunicat 
d’incidències (no conformitats) i es tracten tal com es descriu en el procediment PRO-SG-11 
Procediment de gestió de no conformitats i la implantació d’accions correctores i/o 
preventives. 
 
A més a més del seguiment continuat dels registres, es realitzen auditories periòdiques i una 
revisió anual del SG. 

Avaluació de l’acompliment legal 

 
Tal com s’ha comentat anteriorment l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa d’una 
sistemàtica per avaluar periòdicament l’acompliment dels requisits legals i altres requisits que 
li són d’aplicació. Aquesta està descrita en el procediment PRO-SG-03 Procediment 
d’identificació dels requisits legals i altres requisits i avaluació de l’acompliment. 

No conformitat, acció correctora i acció preventiva 

 
Els procediment PRO-SG-11 Procediment de gestió de no conformitats i la implantació 
d’accions correctores i/o preventives, descriu la sistemàtica establerta per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per a la identificació i gestió de les no conformitats, així com, per a la 
implantació de mesures correctores i de prevenció.  

Condicions adverses al Sistema de Gestió 

 
En el PRO-SG-11 Procediment de gestió de no conformitats i la implantació d’accions 
correctores i/o preventives, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú defineix i documenta un 
sistema per identificar les condicions adverses al Sistema de Gestió, analitzar-les i establir 
les accions correctores i/o preventives que assegurin el seu restabliment o la millora del 
nivell de gestió. Quan les condicions adverses siguin degudes a situacions d’emergència, el 
procés a seguir és l’indicat al PRO-SG-14 Procediment d’actuació en cas d’emergència 
ambiental. 

Registres 
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Els registres s’obtenen de l’aplicació dels procediments i instruccions del SG i constitueixen 
la base documental de comprovació del bon funcionament del mateix. 
  
El procediment PRO-SG-01 Procediment de redacció, codificació i control de la 
documentació, descriu la sistemàtica a seguir per a la seva elaboració i  control. En cada 
procediment s’especifica qui arxiva els registres que resulten de la seva aplicació.   

Auditoria del Sistema de Gestió 

 
Tal com es descriu en el procediment PRO-SG-12 Procediment d’auditories internes, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té definida la sistemàtica per a la realització d’auditories 
internes del SG de les seves platges, per poder: 
 

- Verificar l’adequació del SG als requisits del Compromís per la sostenibilitat de la 
destinació “BIOSPHERE” 
- Comprovar-ne la correcta implantació i la millora contínua.  
- Informar a la Junta de Govern sobre el seu funcionament. 

Referències 

 
Compromís per la sostenibilitat de la destinació “BIOSPHERE” 
PRO-SG-01 Procediment de redacció, codificació i control de la documentació  
PRO-SG-11 Procediment de gestió de no conformitats i la implantació d’accions correctores 
i/o preventives  
PRO-SG-12 Procediment d’auditories internes 
PRO-SG-14 Procediment d’actuació en cas d’emergència ambiental 
 
Revisió del Sistema de Gestió  

Objecte 

 
L’objecte d’aquest capítol és explicar els mecanismes que té l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per assegurar l’efectivitat i el bon funcionament del SG a fi de mantenir la millora 
contínua en la gestió de l’organització.  
 

Abast 

 
La revisió abasta tot el SG implantat.  

Contingut 

 
Per assegurar el bon funcionament del SG, per mantenir la millora contínua en la gestió i per 
garantir el correcte manteniment del SG després de la verificació, l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú ha definit el procediment PRO-SG-13 Procediment de revisió del sistema de gestió. 
 
La revisió ha de recollir tots els aspectes del SG i és una de les formes en què la Junta de 
Govern i l’Òrgan gestor de platges s’impliquen i s’incorporen en la gestió global del SG de les 
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platges de Vilanova i la Geltrú.  
 

Referències 

 
Compromís per la sostenibilitat de la destinació “BIOSPHERE” 
PRO-SG-13 Procediment de revisió del sistema de gestió 
 

 
ANNEX II: PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES 
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT SOTMÈS A REGULACIÓ HARMONITZADA 
 
Exp. Núm. 22/2020/eCONT 
 

 
   
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ  
   
1.1) Definició de l'objecte del contracte.  
   
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte.  
   
1.3) Pressupost base de licitació.  
   
1.4) Existència de crèdit.  
   
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues. 

  
1.6) Valor estimat.  
   
1.7) Sistema de determinació del preu del contracte.  
   
1.8) Tramitació de l’expedient  i procediment d’adjudicació.  
   
1.9) Perfil de contractant.  
   
1.10) Presentació de proposicions.  
   

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

   
1.12) Criteris d'adjudicació automàtics.  
   
1.13) Criteris de desempat.  
   
1.14) Termini per a l’adjudicació.  
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1.15) Variants.  
   
1.16) Ofertes anormalment baixes o desproporcionades.  
   
1.17) Garantia provisional.  
   
1.18) Garantia definitiva.  
   

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

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

contracte. 
  

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

   
2.17) Assegurances.  
   
2.18) Lloc de prestació/realització dels serveis objecte del contracte.  
   
2.19) Responsable del contracte i de la unitat de seguiment.  
   
Annex 1 Model de declaració responsable   
Annex 2 Model d’oferta econòmica  

     
 
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte 
 
És objecte del present plec la contractació de serveis promoguda pel Servei d’espai públic i 
mobilitat consistent en el servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de 
Vilanova i la Geltrú, que inclou les platges del Far de St. Cristòfol, Ribes Roges, Adarró i 
República, Sant Gervasi i Aiguadolç, Ibersol i a la Platja Llarga. 
 
Les tasques que ha de dur a terme aquest servei són les de vigilància de les platges, 
incloent tasques d’informació, senyalització i prevenció, col·laborar amb l’aportació 
d’informació per a altres administracions, salvament i socorrisme en cas que es produeixi 
algun accident, servei d’assistència al bany a persones amb discapacitat, servei per evitar 
la pèrdua de nens i tallers sobre usos i conductes a les platges, amb els requisits i 
característiques definides en el Plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP). 
 
Tot això a l’empara d’allò previst a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (en endavant, LCSP). 
 
No s’ha considerat convenient dividir l’objecte d’aquest contracte en lots pels motius que 
s’assenyalen a la lletra b de l’article 99.3 de la LCSP, tal i com consta a la Memòria 
justificativa de l’expedient de contractació núm. 14_2020.   
 
 
El Codi CPV que correspon és el 92332000-7, serveis de platges.  
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, la no divisió en lots, els criteris d’adjudicació i la resta de 
requeriments recollits a la LCSP estan acreditats a l’expedient. 
 
1.3) Pressupost base de licitació 
 

a) El pressupost base de licitació d’aquest contracte es fixa en la quantitat anual de  
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314.762,36 euros (IVA inclòs). 
 
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de 54.628,18 
euros. 
 

Pressupost IVA exclòs 21% IVA 

260.134,18€ 54.628,18€ 

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

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

 Costos directes: 218.600,15€ 
 
En relació als costos laborals, el conveni de referència (conveni col·lectiu de 
treball de Catalunya de les empreses privades que gestionen equipaments i 
serveis públics afectes a l’activitat esportiva i de lleure, núm. 7900190501202) 
especifica en el seu Annex IV els salaris a percebre, desglossats per categoria 
professional, següents: 

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

 

 Costos indirectes: 28.418,02€ 

 Altres despeses: 13.116, 01€ 
 

1.4) Existència de crèdit 
 

La despesa que es derivarà d’aquest contracte es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries 53.1711.2270100 i 53.1710.02279903 del vigent pressupost. Per als 
exercicis següents la despesa quedarà subordinada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. La distribució serà tal com segueix:   
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Aplicació 
pressupostària 

€ (IVA inclòs) 

53.1711.2270100 289.000,00€ 

53.1710.02279903   25.762,36€ 

TOTAL 314.762,36€ 
 

 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 

 
Quant a la durada: 

 
El contracte, un cop acceptada l’adjudicació pel contractista, tindrà una durada de 2 ANYS 
a comptar des de l’inici de la prestació del servei. 
 
Les prestacions del contracte s’hauran de dur a terme durant els mesos de maig a 
setembre tal i com s’especifica al PPTP en tractar-se d’un servei de temporada de platges 
sotmès a les condicions d’autorització del departament de costes de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 
35.1.g) LCSP. 

 
Quant a la pròrroga: 

 
El contracte serà prorrogable anualment de forma expressa, sense que la durada de la 
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 ANYS. 

 
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb una 
antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte. 

 
La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts. 
 
1.6) Valor estimat   
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de 
la LCSP, és de 1.040.536,72 euros IVA exclòs. 
 
Atès el que preveu l’article 101.5 de la LCSP, el mètode de càlcul per determinar l’import 
del VEC és el següent: 
 

a) Pressupost base de licitació: 520.268,36 euros 
b) Pròrrogues: 520.268,36 euros  

 
En l’esmentat càlcul s’han tingut en compte a més dels costos derivats de l’aplicació de les 
normatives laborals vigents, altres costos que es deriven de  l’execució material dels 
serveis objecte d’aquest contracte, les despeses generals d’estructura i el benefici 
industrial, sens perjudici d’allò previst a l’article 101.2 apartats a) b) i c) que pugi resultar 
d’aplicació al present supòsit. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154567636656723 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

 
1.7) Sistema de determinació del preu del contracte 
 
El preu del contracte, d’acord amb la memòria justificativa del contracte que consta a 
l’expedient, comprèn la totalitat de la prestació i s’ha determinat a tant alçat, tenint en 
compte diferents components de les prestacions. 
 
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’IVA.  
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que 
siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les 
obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte. 
 
 
1.8) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, està subjecta a regulació 
harmonitzada i és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a 
terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en 
virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP. 
 
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, i 
l’interlocutor per aquest contracte és el Servei de Contractació, adscrit a Secretaria 
General, telèfon 93 814 00 00, correu electrònic contractacio@vilanova.cat i adreça a la 
plaça de la Vila, núm. 8, 1a planta, 08800 Vilanova i la Geltrú. 
 
L’òrgan de contractació estarà assistit per la Mesa de contractació d’acord amb allò que 
preveu l’article 326 de la LCSP. 

Les empreses que estiguin interessades a participar en aquest procediment podran requerir 
informació addicional sobre els plecs en les condicions establertes a l’article 138.3 LCSP. 
Les respostes emeses respecte aclariments dels plecs i resta de documentació reguladora 
de la licitació es publicarà de forma agregada sense identificar l’emissor de la consulta en el 
perfil de contractant. Les respostes tindran caràcter vinculant. 
 
1.9) Perfil de contractant 
 

1. La documentació relativa a la licitació d’aquest contracte es pot obtenir per mitjans 
electrònics en el perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Vilanova i La 
Geltrú www.vilanova.cat. 
 
2. Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, 
així com la composició de la Mesa de Contractació, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a 
través de l’adreça següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf  
 
 
1.10) Presentació de proposicions 
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1. Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, 
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant, indicat en la clàusula 1.9 del 
present plec. 
 
2. Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document “Instruccions 
sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació” publicat en el 
perfil de contractant. 
 
 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, signada electrònicament, en tres sobres digitals, en els termes següents: 

 
SOBRE A  

 
Contindrà la documentació administrativa següent: 

  
a) Declaració responsable de compliment de les condicions 

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

europeu únic de contractació (DEUC). 

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

b) Declaració responsable de compliment de les condicions 

establertes per contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional, 

d’acord amb el model que consta com annex 1 al PCAP.  

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

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

 
SOBRE B   

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

- Proposta d’organització del servei. 
- Protocol d’actuacions en cas d’emergències. 

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

 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154567636656723 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

SOBRE  C  
 

Contindrà la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris avaluables de 
forma automàtica, d’acord amb el model que consta a l’annex 2 al PCAP. 

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

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

financera i professional o tècnica i altres requeriments 
 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 
 

 Disposar de la solvència següent: 
 

a) Solvència econòmica i financera: 
Requerirà que s’acrediti un volum anual de negocis del licitador que, referit l’any de 
major volum dels tres darrers conclosos, haurà de ser igual o superior a 
260.000,00€. 
 
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà mitjançant els seus comptes 
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit 
en aquest registre, i en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en el qual 
hagués estat inscrit. Els empresaris individuals acreditaran llur volum anual de 
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil.  
 

b) Solvència professional o tècnica: 

 
I. Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar 

naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a 
màxim, els tres últims anys, en la qual s’indiqui l’import mínim de 182.000 euros, la 
data, el destinatari, públic o privat; els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar 
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent quan el destinatari sigui 
una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat mitjançant una 
declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la 
realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar 
directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent. 

 

II. Declaració en que s’indiqui el personal tècnic o els organismes tècnics, tant si 
estan integrats en l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a la prestació 
del servei. Com a mínim es requereix el següent personal tècnic: 

 

PLATJA TEMPORADA TEMPORADA TEMPORADA 
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BAIXA MITJA ALTA 

PLATJA DEL FAR DE SANT 
CRISTÒFOL No hi ha servei 3 Aquàtics 4 Aquàtics 

PLATJA DE RIBES ROGES 3 Aquàtics 4 Aquàtics 4 Aquàtics 

  1 LN 1 LN 1 LN 

  1 carnet B* 1 carnet B* 1 carnet B* 

    2 monitors   

PLATJA ADARRÓ/REPÚBLICA No hi ha servei 2 Aquàtics 2 Aquàtics 

PLATJA DE SANT 
GERVASI/AIGUADOLÇ No hi ha servei 2 Aquàtics 2 Aquàtics 

PLATJA DE L'IBERSOL I 
LLARGA No hi ha servei 2 Aquàtics 3 Aquàtics 

CONJUNT PLATGES 1 coordinador 1 coordinador 1 coordinador 

TOTAL PERSONAL 5 persones 17 persones 17 persones 

 

Es considera: 

- Aquàtic: a la persona amb possessió del títol de socorrista aquàtic.  

- LN: a la persona amb possessió del títol de patró de petites embarcacions 
amb motor 49 CC o el que correspongui en funció del vehicle aquàtic que 
l’empresa proposi.  

- Carnet B: a la persona que estigui en possessió del carnet de conduir tipus B. 
No són treballadors de més a més, sinó que, com a mínim, els aquàtics 
hauran de tenir el nombre de carnets indicat a la taula anterior.  

- Coordinador: a la persona amb possessió del títol de socorrista. 

- Monitor: Persona que efectua una educació en el lleure en els aspectes 
relacionats amb la prevenció d’accidents a les platges, el socorrisme i l’ús 
responsable de les platges. 

  

El personal adscrit al contracte ha de tenir, com a mínim, la titulació detallada a 
continuació, que ha d’acreditar-se mitjançant còpia compulsada del títol: 

- Els socorristes i el coordinador han d’estar inscrits al ROPEC (i acreditar-ho 
mitjançant el certificat d’inscripció) i, en tot cas, han d’estar en possessió del 
títol de socorrista aquàtic. 

- Formació necessària per fer ús dels desfibril·ladors tipus DEAS. 

- En cada servei, com a mínim un socorrista o el coordinador ha d’estar en 
possessió del títol de patró de petites embarcacions amb motor de 49CC o el 
que correspongui en funció del vehicle aquàtic que l’empresa adjudicatària 
del servei proposi. 

- En cada servei, com a mínim un socorrista o el coordinador han d’estar en 
possessió del carnet de conduir tipus B. 
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III. Declaració en què s’indiqui la maquinària i el material del que es disposa per la prestació 
del servei. Com a mínim es requereix: 

- 3 llits de reconeixement. 

- 5 taulells espinals amb trinxes, immobilitzador de cap i collarins. 

- 1 prismàtic per a cada mòdul i per a cada lloc avançat. 

- 1 emissora portàtil per a cada mòdul i per a cada lloc avançat. 

- 1 projector d’aigua per a cada una de les emissores. 

- 1 joc de banderes per a cada un dels 8 pals de bandera instal·lats a les 
platges. 

- 1 joc de banderes per a cada un dels 7 llocs avançats instal·lats a les platges. 

- 5 fèrules. 

- 1 tub o llauna de rescat per a cada un dels socorristes. 

- 5 cadires amfíbies i 5 jocs de crosses (1 per a cada una de les platges: 1 Far 
de Sant Cristòfol, 1 Ribes Roges, 1 Adarró/República, 1 Sant Gervasi – 
Aiguadolç i 1 Ibersol). 

- 4 equips de reanimació cardiopulmonar amb oxigenoteràpia. 

- 5 DEAS. 

- Una farmaciola portàtil per a cada un dels socorristes. 

- El material fungible i medicaments necessaris per a la prestació del servei 
mentre estigui vigent el contracte.  

- 1 vehicle tipus pick-up o similar. 

- 1 embarcació.  

Les empreses de nova creació acreditaran la solvència tècnica o professional pels 
mitjans establerts als punts II i III.  

 

c) Classificació empresarial: No es requereix classificació del contractista. 
 

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

 
 

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

1. Criteris que depenen d’un judici de valor ..................................... fins a 70 punts 
 

Els licitadors hauran de presentar una proposta tècnica d’organització del servei amb el 
contingut mínim que s’indica al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP). No es 
valoraran les Propostes Tècniques que no incloguin aquest contingut mínim indicat al 
PPTP. 
 
El contingut d’aquesta proposta haurà de detallar d’una manera clara i concisa totes les 
prestacions que comprenen l’objecte del contracte de conformitat amb el PPTP, i haurà de 
ser coherent amb la totalitat de l’oferta presentada pel licitador. 
 
Per la importància en aquesta contractació de la relació qualitat-preu, si en la puntuació 
d’aquest criteri no s’arriba a un llindar mínim de puntuació de 35 punts, s’atorgarà una 
puntuació de 0 punts global del criteri esmentat i ja no es podrà seguir en el procediment de 
licitació. 
 
1.1. Proposta d’organització del servei................................... fins a 40 punts 

 
1.1.1. Calendari amb descripció dels procediments i rutines diàries de treball 

............................................................................................ fins a 15 punts. 
 

El licitador haurà de presentar un calendari adequat a la clàusula 2 del PPTP fent una 
descripció de les rutines diàries i procediments de treball per a cadascuna de les platges. 
Es valoraran concretament els compromisos de dur a terme els procediments i rutines 
diàries següents: 

- Mesures diàries proposades en caràcter previ a l’obertura del servei ...fins a 1 
punt. 

- Rutines diàries del/s coordinador/s.......................................................fins a 1 
punt. 

- Avaluació de les condicions de cada platja, meteorològiques i ambientals, estat 
de la mar i de qualsevol tipus que afectin al servei .................................. fins a 1 punt. 

- Informació ciutadana sobre prevenció d’accidents i altres informacions 
............................................................................................................ fins a 1 punt.  

- Vigilància de la conservació dels senyals i material destinat a la prevenció 
d’accidents i salvament ...................................................................... fins a 1 punt. 

- Eliminació d’objectes o animals que puguin representar un perill als banyistes 
............................................................................................................. fins a 1 punt. 

- Informació sobre incidències o informacions per 
megafonia,........................................................................................... fins a 1 punt. 

- Comunicació d’incidències a l’Ajuntament i/o a la Policia,.................... fins a 1 
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punt. 

- Comprovació i reposició del material fungible, ..................................... fins a 1 
punt. 

- Planificació del manteniment preventiu de les embarcacions i vehicles, 
...............................................................................................fins a 1 punt. 

- Organització diària del personal i material per a la prestació del servei 
d’assistència al bany de persones amb limitacions físiques, ....................................fins 
a 3 punts. 

- Gestió de residus, .........................................................................fins a 1 punt. 

- Trasllat d’informacions a requeriment d’altres administracions 
públiques,.................................................................................... fins a 1 punt. 

 
La valoració de cada aspecte es farà prenent com a criteri la concreció i el grau de detall i 
la seva adequació i coherència al PPTP. 
 

1.1.2. Planificació i distribució del personal adscrit a la prestació del servei 
............................................................................................. fins a 5 punts.  

 

El licitador haurà de presentar una planificació dels recursos humans necessaris per a la 
prestació del servei, d’acord amb la clàusula 6 del PPTP. Es valoraran els següents criteris: 

- Nombre i qualificació del personal adscrit a la prestació del servei per sobre dels 

mínims fitxats a la clàusula 6 del present plec, distribuït per a cada platja 

diferenciant si és temporada baixa, temporada mitja i temporada alta.......fins a 2 

punts. 

- Previsió de substitució de baixes de personal ........................ fins a 1 punt. 

- Uniformitat del vestuari especificant tots els elements i la previsió de reposició per a 

cada persona i servei ............................................................. fins a 1 punt. 

- Oferiment de places per a persones participants en el programa de mesures 

alternatives d’acció educativa i /o en benefici de la comunitat ............fins a 1 punt. 

 

La valoració de cada aspecte es farà prenent com a criteri el compliment dels requisits 
mínims previstos en el PPTP, la concreció, grau de detall de la proposta presentada i 
l’adequació als serveis necessaris per a la correcta prestació del contracte.  
 
1.1.3. Formació del personal adscrit a la prestació del servei ................fins a 5 punts.  
 

El licitador haurà de presentar un pla de formació que s’haurà d’impartir al personal adscrit 
a la prestació del servei durant la vigència del contracte. En concret es valoraran els 
següents criteris: 

- El nombre d’hores de formació en matèria de vigilància, salvament i socorrisme, per 
persona i categoria ..................................... fins a 2 punts. 
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- La formació en l’àmbit dels primers auxilis .......................... fins a 3 punts. 
 
La valoració de cada aspecte es farà prenent com a criteris la claredat en la planificació i 
l’actualització continuada en l’àmbit dels primers auxilis.  
 
1.1.4. Punts d’assistència del servei de platja ........................ fins a 6 punts. 
 

El licitador haurà de presentar una memòria descriptiva dels mòduls de socors i magatzems 
mínims d’acord amb la clàusula 5 del PPTP. En concret es valoraran els següents criteris: 

- Relació i descripció de les funcionalitats i característiques tècniques dels mòduls de 
socors per a cada platja ...................................... fins a 2 punts. 

- Condicionament interior de cada mòdul .......................... fins a 2 punts. 

- Mobiliari interior de cada mòdul ........................................ fins a 1 punt. 

- Planificació de neteja i manteniment de cada mòdul ............. fins a 1 punt. 

- Planificació de la instal·lació i desinstal·lació ......................... fins a 1 punt. 
 
La valoració de cada aspecte es farà prenent com a criteris el compliment dels requisits 
mínims previstos al PPTP, la claredat i la concreció tècnica.  
 
1.1.5. Protocol de banderes de bany .......................................... fins a 6 punts.  

El licitador haurà de presentar el protocol de banderes de bany amb el contingut mínim de 
l’annex I del PPTP. En concret es valoraran els següents criteris: 

- Explicació de les condicions mínimes que s’han de donar en cadascuna de les 
platges per a senyalitzar amb bandera verda, groga o vermella ...... fins a 1 punt. 

- Protocol de canvi del color de la bandera ............................ fins a 1 punt. 

- Coordinació amb l’Ajuntament ................................................fins a 1 punt. 

- Comunicació d’incidències ....................................................fins a 1 punt. 

- Protocol d’actuació de la bandera vermella ...........................fins a 1 punt. 

- Informacions als usuaris de les platges .................................fins a 1 punt. 
 
La valoració de cada aspecte es farà prenent com a criteris de compliment els requisits 
mínims previstos en el PPTP, la claredat i concreció tècnica.  
 

1.1.6. Organització de tallers als escolars ................................... fins a 3 punts. 

El licitador haurà de presentar una proposta detallada de la programació d’activitats 
adreçades als nens i nenes en edat escolar de primària en els aspectes relacionats amb la 
prevenció d’accidents a les platges, el socorrisme i l’ús responsable de les platges, amb el 
contingut mínim de la clàusula 4 del PPTP.  

En concret es valoraran els següents aspectes: 

- Adequació de les propostes al públic al qual s’adreça ............fins a 1 punt. 
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- Metodologia i descripció per nombre d’assistents .................. fins a 1 punt.  

- Recursos materials aportats .................................................. fins a 1 punt.  

La valoració de cada aspecte es farà prenent com a criteris el compliment dels requisits 
mínims previstos al PPTP, la claredat en la definició de l’objectiu dels tallers i la coherència 
de la metodologia per al seu compliment.  
 

1.2. Proposta d’actuacions d’emergències .............................. fins a 30 punts 

El licitador haurà de presentar un Pla d’emergències de salvament i socorrisme específic 
per a cadascuna de les platges amb el contingut mínim previst a la clàusula 3 del PPTP. En 
concret es valoraran els següents criteris: 

- Classificació de les emergències i avaluació ........................ fins a 3 punts. 

- Planificació dels recursos humans en funció del tipus d’emergència 
.............................................................................................. fins a 3 punts. 

- Planificació dels equips materials en funció del tipus d’emergència 
.............................................................................................. fins a 3 punts. 

- Procediments d’alerta ........................................................... fins a 3 punts. 

- Pla de comunicació del protocol d’actuacions d’emergència ....... fins a 3 punts.  

- Proposta de coordinació del protocol amb detall de tasques o responsabilitats 
........................................................... fins a 3 punts. 

- Procediments d’actuacions de rescat .................................. fins a 2 punts. 

- Descripció de les pautes de prestació de primers auxilis segons la gravetat 
........................................................................................... fins a 2 punts.  

- Planificació dels simulacres per posar en funcionament el protocol d’actuacions 
d’emergència ............................................. fins a 2 punts.  

- Proposta de coordinació amb l’Ajuntament ........................ fins a 2 punts. 

- Proposta d’indicació de les dades sobre cada incident ....... fins a 2 punts. 

- Planificació de presentació d’informes a l’Ajuntament ......... fins a 2 punts.  

 

La valoració de cada aspecte es farà prenent com a criteri la concreció i el grau de detall, la 
seva adequació al PPTP, i la coherència de les propostes sobre el conjunt del protocol 
d’emergència.  

 

2. Criteris avaluables de forma automàtica ............................ fins a 30 punts  

2.1. Oferta econòmica .......................................................... fins a 30 punts. 

Els licitadors hauran d’indicar en les seves proposicions econòmiques el preu al què es 
comprometen per a la prestació dels serveis que constitueixen el seu objecte durant la seva 
vigència, és a dir, hauran d’igualar o minorar l’import de 260.134,18 euros, IVA exclòs, 
establerts com a tipus licitatori d’aquest contracte, expressant l’import ofert en euros i amb 
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un màxim de dos decimals. 
 
Els empresaris hauran d’indicar l’IVA en qualsevol dels casos, com a partida independent. 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs. 

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

 

                      ((1)-(3)) x 4 

Puntuació = ---------------------------- 

                        (1)-(2) 

 

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

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

 
 

En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a 
l’article 147 LCSP. 
 
1.14) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura 
de les ofertes rebudes. 
 
Aquest termini s’ampliarà en 15 dies hàbils quan sigui necessari seguir els tràmits que 
preveu l’article 149.4 de la LCSP en cas de proposicions en presumpte baixa anormal o 
desproporcionada. 
 
Si no es produeix l’adjudicació dins dels terminis assenyalats, els licitadors tenen dret a 
retirar la seva proposició. 
 
1.15) Variants 
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
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1.16) Ofertes anormalment baixes 
 
Es considerarà que incorren en presumpta baixa anormal o desproporcionada les ofertes 
inferiors a 30 unitats percentuals del pressupost base de licitació.  
 

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

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

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

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

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

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

 Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 

 Presentar els documents següents: 
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a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari a través dels mitjans 
següents: 
 
Empresaris persona física: han de presentar el document nacional d’identitat o document 
que el substitueixi. 
 
Empresaris espanyols persona jurídica: han d’aportar l’escriptura o el document de 
constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els quals constin les normes per les quals 
es regula la seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre públic que 
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti. L’objecte social que 
consti a l’escriptura de constitució haurà d’abastar completament l’objecte d’aquest 
contracte. 
 
Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de persona jurídica, poder notarial de 
representació. 
 
Empresaris estrangers: els licitadors d’estats membres de la Unió Europea han d’acreditar 
la seva capacitat d’obrar d’acord amb l’exposat en l’article 84 LCSP i els altres empresaris 
estrangers en la forma establerta en els articles 68 i 84.3 de la LCSP. Les empreses 
estrangeres han de presentar declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que de forma directa o indirecta 
puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que 
pugui correspondre al licitador. 
 
Els licitadors que aportin certificat d’inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors de la 
Generalitat de Catalunya, juntament amb la declaració responsable de la vigència de les 
dades que inclou, no han d’aportar la documentació enumerada en els punt 3, segons el 
Decret 107/2005 de 31 de maig, del Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya. 

 
Les empreses que participin agrupades amb caràcter temporal (UTE), cadascuna d’elles 
haurà d’acreditar la seva capacitat per contractar indicant els noms i circumstàncies dels 
empresaris que subscriuen la proposició, la participació de cadascun dels empresaris en 
l’empresa, i la designació de la persona i entitat que, durant la vigència del contracte, 
ostentarà la seva representació davant l’Administració. Tot això d’acord amb allò que 
preveuen l’article 69 LCSP i 24 del Reglament General de la LCAP, aprovat per RD 
1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP). 
 
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposi 
d’aquests. 
 
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició dels 
mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte en els termes de la clàusula 1.11 
del present Plec, i, si, s’escau, compromís d’integració efectiva de la solvència amb mitjans 
externs. 
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d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
 
e) Certificat que acrediti la carència d’antecedents per delictes de caràcter sexual. En 
compliment a les obligacions establertes per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació 
del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, pel que fa a professions, oficis i 
activitats que impliquin contacte amb menors, el aspirants hauran d’acreditar la carència 
d’antecedents per delictes de caràcter sexual.  
 
El licitador proposat com a adjudicatari, cas que estigui inscrit en el Registre de Licitadors 
de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restarà eximit de 
presentar la documentació si consta en algun dels dits Registres i només han de facilitar la 
informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o 
actualitzada. 
 
En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que 
permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius 
corresponents. 
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del 
compliment del requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la 
vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del 
procediment. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha 
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 de 
la LCSP. 

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

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

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

El desistiment del procediment d’adjudicació escaurà davant una infracció no esmenable de 
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment, havent-ne de 
quedar acreditada a l’expedient la causa. El desistiment no impedirà l’inici d’un nou 
procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte. 
 

 
1.20) Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 
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En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà 
abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de 
l’adjudicació. 

 
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en 
un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment. 

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

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

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

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

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

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

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

 
 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present 

contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, 
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 
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 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 

corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el 
Codi Penal vigent en cada moment. 

 
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació 

amb els seus subcontractistes o subministradors en els termes de l’article 217 LCSP. 

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

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

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

 
El contractista s’obliga a proporcionar la informació requerida de les condicions laborals 
dels treballadors afectats per la subrogació i, sens perjudici de l’establert a l’article 44 del 
Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret 2/2015, de 23 
d’octubre, també s’obliga a respondre dels salaris impagats d’aquests treballadors i de les 
respectives cotitzacions a la Seguretat Social meritades, sense que en cap cas aquestes 
obligacions corresponguin al nou empresari. 

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

 L’empresa estarà obligada a aplicar a tots els treballadors adscrits a aquest contracte el 
conveni col·lectiu de treballadors de les empreses privades que gestionen equipaments i 
serveis públics, afectes a l’activitat esportiva i de lleure, publicat al DOGC núm. 7669 de 
data 13 de juliol de 2018 o el conveni que sigui aplicable a l’empresa.  

 L’empresa està obligada a fer la recollida selectiva dels residus que es generin amb la 
prestació del servei. Concretament les tasques incloses en el servei referides a la cura 
ordinària dels llocs i a les eines de treball, com són les casetes, les torres, els sistemes 
de comunicació i els estris de titularitat municipal. 

 L’empresa està obligada a col·laborar amb l’Ajuntament amb la facilitació de dades que li 
siguin requerides per al tramitació de guardons i certificats de qualitat i mediambientals 
que es gestionen a les platges.  

- Amb la finalitat d’afavorir la formació en el lloc de treball, l’empresa contractista ha de 
presentar anualment, juntament amb la memòria anual, una relació de la formació que 
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ha rebut el personal adscrit a l’execució del contracte. 

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

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

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

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

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

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

El seu incompliment serà causa de resolució del contracte. 
 
2.4) Modificació del contracte 

 
 

No es preveu la modificació del contracte. 
 
2.5) Règim de pagament 
 
1. El pagament es realitzarà mensualment per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, contra 
presentació de factura expedida d’acord amb l’article 198 de la LCSP i disposició addicional 
32 de la LCSP i, la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el sector públic, per al cas que les factures 
s’hagin d’emetre en format electrònic. 
 
2. Les factures s’han de presentar en el Registre General d'Entrada de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, i han d’incloure la identificació del/de la destinatari/ària de la 
contractació. 
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3. El codi DIR que haurà d’incorporar a la factura electrònica és el següent: 
 
Òrgan gestor: L01083073 
Unitat tramitadora: L01083073 
Oficina comptable: L01083073 
 
4. El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en els terminis 
establerts en l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels 
documents de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de 
comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la 
Seguretat Social. 
 
2.6) Revisió de preus 
 
No s’admet la revisió de preus en no trobar-se aquest contracte dins dels supòsits 
específics a què es refereix l’ article 103.2 de la LCSP 
 
2.7) Penalitats 
 
Cas que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú opti per la no resolució del contracte, 
s’imposaran al contractista les penalitats següents: 
 
A) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà: una penalitat diària en la 

proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs. 
 
B) Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada 

penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs. 
 
Els incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es qualificaran 
en: 
 

1) Lleus  
2) Greus  
3) Molt greus 
 
 

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

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

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

 
a) Compliment defectuós o incompliment reiterats (més de dues vegades) de les 
funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.  
b) Incompliment dels compromisos assumits a l’oferta presentada.  
c) Incompliment dels criteris d’adjudicació proposats per l’adjudicatari.  
d) L’incompliment de les condicions especials d’execució.  
e) La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu. 
f)  Negativa a cooperar amb la corporació municipal. 
g) Per l’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 
contractes de treball prevista a la clàusula 2.12, en els termes previstos a l’article 130 
LCSP.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

contracte. 
 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o 
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sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir els 
pagaments esmentats. 
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució 
en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats a l’Ajuntament, 
s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
2.8) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211, 313 i 
concordants de la LCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 

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

- L’incompliment de les condicions especials d’execució en els termes previstos en la 
clàusula 2.3 del present plec.  

 
2.9) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar de 
la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant acta 
de recepció. 
 
2.10) Termini de garantia del contracte. Propietat dels treballs 
 
Es fixa un termini de garantia de 2 anys que coincideix amb la durada del contracte. 
 
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa 
contractada és propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
2.11) Cessió i subcontractació 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització 
expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 
LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es 
pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 

 
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació. 
 
2.12) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 
 
Als efectes previstos a l’article 130 LCSP, es fa constar que l’empresa Pro-Activa Serveis 
Aquàtics, S.L. és l’actual contractista del servei de vigilància, salvament i socorrisme de les 
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platges de Vilanova i la Geltrú i que les condicions dels contractes laborals dels treballadors 
afectats són les que es relacionen tot seguit: 
 

Conveni col·lectiu aplicable: IV Convenio colectivo estatal de instal·lacions Deportivas y 
gimnasios (99015105012005) 

 Categoria 
professional 

Tipus 
de 

contra
cte 

(codi) 

Jornada/ 
Hores 

setmana
ls 

Antigui
tat 

Meritament del 
contracte 

Salari 
brut anual 

€ 

Altres 
pactes 

1 

RESPONSAB
LE DE 

PLATJA 300 40 
15/04/2

014 11/09/2019 29.758,20 

No 
n’hi 
ha 

2 
SOCORRISTA 

AQUÀTIC 

300 

40 
25/05/2

018 11/09/2019 12.600,00 

No 
n’hi 
ha 

3 
SOCORRISTA 

AQUÀTIC 

300 

40 
26/05/2

018 11/09/2019 
12.600,00 

€ 

No 
n’hi 
ha 

4 
SOCORRISTA 

AQUÀTIC 

300 

40 
25/05/2

018 11/09/2019 
12.600,00 

€ 

No 
n’hi 
ha 

5 
SOCORRISTA 

AQUÀTIC 

300 

40 
05/06/2

018 11/09/2019 
12.600,00 

€ 

No 
n’hi 
ha 

6 
SOCORRISTA 

AQUÀTIC 

401 

40 
01/06/2

018 11/09/2019 
12.600,00 

€ 

No 
n’hi 
ha 

7 
SOCORRISTA 

AQUÀTIC 

401 

40 
01/06/2

018 11/09/2019 
12.600,00 

€ 

No 
n’hi 
ha 

8 
SOCORRISTA 

AQUÀTIC 

401 

40 
01/06/2

018 11/09/2019 
12.600,00 

€ 

No 
n’hi 
ha 

9 
SOCORRISTA 

AQUÀTIC 

300 

40 
01/06/2

019 11/09/2019 
12.600,00 

€ 

No 
n’hi 
ha 

10 
SOCORRISTA 

AQUÀTIC 

300 

40 
01/06/2

019 11/09/2019 
12.600,00 

€ 

No 
n’hi 
ha 

11 
SOCORRISTA 

AQUÀTIC 

300 

40 
13/05/2

017 11/09/2019 
12.600,00 

€ 

No 
n’hi 
ha 

12 
SOCORRISTA 

AQUÀTIC 

401 

40 
02/06/2

019 31/08/2019 
12.600,00 

€ 

No 
n’hi 
ha 

13 
SOCORRISTA 

AQUÀTIC 

401 

40 
01/06/2

019 11/09/2019 
12.600,00 

€ 

No 
n’hi 
ha 

14 
SOCORRISTA 

AQUÀTIC 

401 

40 
01/06/2

019 11/09/2019 
12.600,00 

€ 

No 
n’hi 
ha 

15 
SOCORRISTA 

AQUÀTIC 

401 

40 
01/06/2

019 11/09/2019 
12.600,00 

€ 

No 
n’hi 
ha 

16 
SOCORRISTA 

AQUÀTIC 

401 

40 
01/06/2

019 11/09/2019 
12.600,00 

€ 

No 
n’hi 
ha 
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17 
SOCORRISTA 

AQUÀTIC 

401 

40 
01/06/2

019 11/09/2019 
12.600,00 

€ 

No 
n’hi 
ha 

18 
SOCORRISTA 

AQUÀTIC 

300 

40 
12/07/2

014 11/09/2019 
12.600,00 

€ 

No 
n’hi 
ha 

19 
SOCORRISTA 

AQUÀTIC 

300 

40 
09/06/2

018 31/08/2019 
12.600,00 

€ 

No 
n’hi 
ha 

20 
SOCORRISTA 

AQUÀTIC 

300 

40 
01/07/2

019 31/08/2019 
12.600,00 

€ 

No 
n’hi 
ha 

 
 
2.13) Confidencialitat de la informació 
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials mitjançant l’eina Sobre 
Digital. No obstant això, l’òrgan de contractació farà la seva valoració respecte de la 
declaració de confidencialitat i aquesta serà la que valdrà a tots els efectes. 
 
No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades 
incloses en el DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial 
de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement 
de la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests 
com a confidencial. 
 
2.14) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que es proposa 
per regir aquest contracte, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la 
seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa legal 
aplicable. 
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2.15) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
 
1. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. A aquets efectes, s’enviaran els 
avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de 
correu electrònic habilitades i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest 
efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en l’apartat 5 d’aquesta clàusula. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil del 
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la 
recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis 
de els notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial  pel Tribunal 
Català de Contractes computen en tot cas, des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació. 
 
Un cop rebut el correu electrònic indicant que la notificació corresponent s’ha posat a 
disposició en l’e-NOTUM, haurà d’accedir-hi la persona designada a l’espai virtual on hi ha 
dipositada la notificació. Per accedir a aquesta notificació és necessari disposar de certificat 
digital. La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des 
de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut. 
 
L’òrgan de contractació entén que el licitador ha obtingut el consentiment exprés de les 
persones qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades 
d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pugui facilitar-les al 
servei e-Notum a aquests efectes. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i adjudicació del present contracte es realitzaran 
mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa 
constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació 
publicada, també es publicarà la informació relativa tant a la licitació, com al contracte. 
 
2. Procediment de presentació de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital. 
 
2.1. Un cop accedeixin a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran 
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al 
correu electrònic indicat en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció 
de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics 
relacionats amb l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin 
en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-
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NOTUM. 
 
L’activació de l’oferta és necessària per tal de poder continuar amb el procés de 
presentació de l’oferta. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran 
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç, les empreses 
licitadores hauran de presentar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format 
electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar 
aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada ( pel sobre A 
no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta 
paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així 
mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula 
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància 
de custodiar correctament aquesta clau, ja que només les empreses licitadores la tenen 
(l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda la contrasenya introduïda) i és imprescindibles 
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de 
Sobre Digital  per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat 
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de 
l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
 
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura del 
primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre i, en conseqüència, no es podrà efectuar la valoració de la seva oferta. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que 
la conformen, es farà la presentació de l’oferta mitjançant signatura electrònica i enviament 
del document “resum” de l’eina Sobre Digital, la qual no es considera presentada fins que 
no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de l’eina. Amb la 
signatura del “resum” de les ofertes, s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest 
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la componen. 
 
 A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, l’empresa rebrà un justificant de 
presentació  satisfactòria de l’oferta i, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.  
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Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en 
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE, 
s’han de signar pel representant de les empreses que la composen.  
 
És important que les empreses licitadores verifiquin amb antelació suficient que tenen el 
coneixement requerit de l’eina i que coneixen els requeriments necessaris per presentar 
oferta. 
 
2.2. D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional 16.1 h) de la LCSP, l’enviament 
de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent 
primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva 
presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta 
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta 
segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers 
electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la 
importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que 
siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues 
fases. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
2.3. En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital durant el termini 
de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de 
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini 
de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
l’esmena corresponent; i addicionalment, comunicant el canvi de la data a totes les 
empreses que haguessin activat oferta. 
 
2.4. Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant 
l’eina de Sobre Digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública. 
 
2.5. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els 
documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, 
serà responsabilitat de l’empresa licitadora que l’Administració no pugui accedir al contingut 
d’aquestes. 
 
2.6. En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de contractació 
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques 
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respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de 
la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-
se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar 
l’exclusió de l’empresa. 
 
2.7. L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per 
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en 
diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus 
winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els 
arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 
1 de 2, part 2 de 2). 
 
2.16) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

mediambientals del contractista. Planificació preventiva en cas de concurrència 
empresarial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les obligacions establertes al present apartat tindran una durada indefinida i es mantindran 
vigents en cas que finalitzi la prestació de serveis entre l’Ajuntament i el Contractista. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tractarà les dades personals dels interlocutors del 
Contractista en el marc dels serveis oferts. Aquestes dades personals, d'utilització 
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en protecció 
de dades de caràcter personal per la gestió del procediment de contractació i de l’execució i 
gestió del contracte. La base jurídica del tractament és la derivada de la relació contractual 
de prestació de serveis. Les dades no seran cedides a tercers excepte que així ho 
contempli la prestació del serveis. Aquestes dades seran conservades després de les 
finalitzacions del contracte com a part del procediment administratiu. Poden accedir, 
rectificar, suprimir i exercir la resta dels seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de 
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Dades, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (plaça de la Vila núm. 8, 08800) o bé exercir el 
seu dret a traves de la Seu Electrònica. 
 
 
2.17) Assegurances 
 
Per prendre part en aquest procediment s’exigeix el compromís de subscripció d’una 
pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil – cas de no tindre-la ja contractada i per al 
cas de resultar-ne proposat a l’adjudicació d’aquest contracte - per a cobrir les possibles 
responsabilitats que se’n puguin derivar de la realització dels serveis que constitueixen 
l’objecte d’aquest contracte, per un import mínim de 300.000 euros. 

La cobertura de la pòlissa d’assegurances haurà de ser efectiva en el moment d’inici del 
contracte i la seva vigència haurà de comprendre la durada establerta per aquest contracte 
així com els períodes corresponents a les possibles pròrrogues, cas d’acordar-se aquestes. 
 
2.18) Lloc de prestació/realització dels serveis objecte del contracte 
 
El lloc fixat per a la prestació dels serveis objecte del contracte és l’establert al PPTP. 
 
2.19) Responsable del contracte i de la unitat de seguiment 
 

A efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és el Cap del Servei 
d’Espai Públic i Mobilitat, Jordi Campamà Pujol. 

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

 Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte; 

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

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

 Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte; 

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

 Formalitzar la recepció de les prestacions objecte del contracte; 

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

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

 
ANNEX 1  

CONTRACTE DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES 
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ,  

EXPEDIENT NÚM. 022/2020/eCONT 
 

Model de declaració responsable  
per al compliment de normativa nacional 

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

menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar 

que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat 

condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.  

- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 

8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i 

tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 

171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en 

matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

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

Seguretat social així com que no té cap deute amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

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

Tribunals espanyols. 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 

discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives 

previstes en la legislació vigent. 

 
 SÍ   NO   NO obligat per normativa 

 
 

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
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 SÍ   NO   NO obligat per normativa 
 

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

previstos al PCAP.  

 SÍ   NO 
 

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

 Està subjecta a l’IVA. 

 Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren 

lloc a la  no-subjecció o l’exempció. 

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

 Està subjecta a l’IAE. 

 Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren 

lloc a la no-subjecció o l’exempció. 

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 

comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:  

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    

    

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

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

pertanyen és (indicar les empreses que el composen).  

(Data i signatura). 
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Procediment obert  

 
ANNEX 2 

CONTRACTE DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES 
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ,  

EXPEDIENT NÚM. 022/2020/eCONT 
 

Model d’oferta econòmica 
 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA DE CONTRACTACIÓ 

 
DADES DE L’EMPRESA PROPOSANT 

Nom 
       

NIF/CIF 
       

Domicili social 
      

Codi postal Localitat 
            

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’EMPRESA  

Cognoms i nom NIF 
            

Domicili 
      

Codi postal Localitat 
            

Telèfon Fax  
            

Relació amb la firma comercial 
   propietari  apoderat  altres 

 

DADES DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

Núm. d’expedient 022/2020/eCONT 

Descripció de l’objecte  
Contracte del servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Vilanova i la Geltrú.  

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

 
1.  Proposta econòmica.   

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

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

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

 
 
 
 
Lloc i data                                                         
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15. Intervenció.  
Número: 22/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
  
 
 
 
Per tot això, per unanimitat dels seus assistents la Junta de Govern Local adopta el següent 
 
 ACORD:  
 
 
   
“PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2019/46. 
Factures menors de 10.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import 
total 

Tercer Nom 

40 F/2019/2065 04/04/2019 G2019006015 408,03 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2066 04/04/2019 G2019006097 273,17 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2067 04/04/2019 G2019006098 361,41 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2068 04/04/2019 G2019006099 385,72 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2069 04/04/2019 G2019006100 366,30 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2070 04/04/2019 G2019005335 404,84 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2071 04/04/2019 G2019005336 404,84 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2072 04/04/2019 G2019005337 408,03 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2074 04/04/2019 G2019005368 270,98 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2075 04/04/2019 G2019005369 273,17 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2077 04/04/2019 G2019005371 358,49 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2078 04/04/2019 G2019005372 361,41 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2079 04/04/2019 G2019005373 382,63 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2080 04/04/2019 G2019005374 382,63 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2081 04/04/2019 G2019005375 385,72 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2082 04/04/2019 G2019005376 363,38 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2083 04/04/2019 G2019005377 363,38 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 
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40 F/2019/2084 04/04/2019 G2019005378 366,30 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2788 07/05/2019 G2019007916 408,03 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2789 07/05/2019 G2019007998 273,17 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2790 07/05/2019 G2019007999 361,41 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2791 07/05/2019 G2019008000 385,72 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2792 07/05/2019 G2019008001 366,30 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2793 07/05/2019 G2019009418 270,98 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/2794 07/05/2019 G2019009419 358,49 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/3575 14/06/2019 G2019009633 408,03 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/3576 14/06/2019 G2019009715 273,17 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/3577 14/06/2019 G2019009716 361,41 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/3578 14/06/2019 G2019009717 385,72 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 F/2019/3579 14/06/2019 G2019009718 366,30 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

40 Total    10.739,16   

Total general    10.739,16   

 
Resum total facturació 
 

 Imports Recompte 

Factures < 10.000€ 10.739,16 30 

 10.739,16 30 

 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures F/2019/46.  
 
TERCER: Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament de 
dites despeses. 
 
QUART: Peu de recurs  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 

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

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

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
   
16. Infància, Adolescència i Joventut.  
Número: 159/2020/eAJT. 
 
APROVACIÓ DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT D'UNA NAU INDUSTRIAL SITUADA AL 
CARRER MARCEL·LÍ GENER, 10 DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD:  
 
“PRIMER: Aprovar el contracte d'arrendament entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i J. 
R. R. F. de la nau situada al carrer Marcel·lí Gené, 10 destinat a usos socioculturals que 
segueix a continuació: 

"CONTRACTE D'ARRENDAMENT PER A ÚS DIFERENT DE L'HABITATGE GRAVAT PER 
L'IVA 

FMCL 20/001 

DADES DEL LOCAL OBJECTE DEL CONTRACTE 

Local: Destinat a usos socioculturals 

Adreça: C. MARCEL·LÍ GENÉ, 10 NAU m2 aprox: 473 

Localitat: VILANOVA I LA GELTRÚ CP 08800 

Província: BARCELONA Comarca: EL GARRAF 

Referència cadastral: 4052205CF9645S0001GB 

DADES DE L'ARRENDADOR 

Nom o raó social J. R. NIF XXXXX 

Cognoms: R. F. 

Amb domicili a: VILANOVA I LA GELTRÚ CP 08800 

Adreça: PLAÇA SOLER I CARBONELL, 10 1R 

Representant: 

Nom: FINQUES MONTANÉ 1943, SL NIF B64714702 

amb domicili a: VILANOVA I LA GELTRÚ CP 08800 

Administrador 
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Nom: N. NIF: XXXXXX 

Cognoms: P. DE C. M. 

DADES DE L'ARRENDATARI 

Nom o raó social AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ NIF P0830800I 

Amb domicili a: VILANOVA I LA GELTRÚ CP 08800 

Adreça: PLAÇA DE LA VILA, 8 

Representant: 

Nom: OLGA NIF XXXXXX 

Cognoms: ARNAU SANABRA 

amb domicili a: VILANOVA I LA GELTRÚ CP 08800 

adreça: Plaça de la Vila, 8 

DADES, al sol efecte del REGISTRE OFICIAL DE CONTRACTES 

Llei 13/1996, de 29 de juliol, DOGC 2238 de 2.08.1996 

Decret 147/1997, de 10 de juny, DOGC 2416 de 19-06-1997 

PROPIETARI: J. R. R. F. 

DOMICILI DE LES NOTIFICACIONS: Plaça de la Vila, 3. 

LOCAL DESTINAT A: serveis socioculturals 

Import de la FIANÇA: exempt 

CONDICIONS DEL CONTRACTE 

Reunits la Sra. Olga Arnau Sanabra i la Sra. N. P. de C. M. cadascun d'ells en la condició 
que consta en els quadres de dades anteriors, convenen la firma d'aquest contracte 
d'arrendament de la finca descrita per un període de 10 anys (deu anys) pel preu de mil cinc-
cents (1.500,00 €) mensuals, que es pagaran per avançat amb subminissió als pactes que 
recullen les dinou clàusules contingudes en els tres fulls que s'adjunten annexos a aquest 
contrcte, signats tots ells per duplicat per les parts compareixents. 

Aquest arrentament està subjecte a l'IVA. (art. 11è, núm. 2, apart 2n, de la Llei 37/1992 de 
l'esmentat impost), i conseqüentment, l'import tota de cada un dels successius rebuts de 
llgouer acreditarà obligatòriament, segons el tipus legal aplicable a cada moment, i de 
manera automàtica, la quota corresponent de l'IVA, que figurarà per separat a la resta de 
conceptes. Cada rebut podrà servir de factura.  

Vilanova i la Geltrú, 1 de març de 2020. 

L'ARRENDADOR   L'ARRENDATARI 

CLÀUSULES ANNEXES AL CONTRACTE D'ARRENDAMENT PER A ÚS DIFERENT 
D'HABITATGE FMCL 20/001 

Referència al local siti c/ Marcel·lí Gené, 10 nau de Vilanova i la Geltrú 

Referència cadastral: 4052205CF9645S0001GB 
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1.- Durada.- El termini de durada del present contracte és de deu (10) anys i començarà a 
regir a partir de la signatura d’aquest document. Una vegada finalitzat l’esmentat termini el 
contracte quedarà extingit, quedant la part arrendatària obligada a deixar el local lliure i a 
disposició de la propietat en el mateix bon estat de conservació en què es trobava en 
entregar-lo. 

Amb expressa renúncia per part dels contractants del que estableix l’art. 34 de la L.A.U., 
s’acorda que l’extinció del contracte per finalització del termini acordat, no donarà dret a 
l’arrendatari a cap indemnització per part de l’arrendador. 

En cas que l’arrendatari rescindís el contracte abans del termini acordat, aquest no haurà de 
satisfer cap indemnització, sempre i quan avisi a la part arrendadora amb dos mesos 
d’antelació. Si s’incompleix el citat període, l’arrendatari quedarà obligat a pagar, en concepte 
d’indemnització a l’arrendador, els dies de preavís incomplets.  

2. Pròrroga.- En cas de produir-se la tàcita reconducció, la pròrroga es produiria, mes a 
mes, segons el que disposa l’art. 1.566 del Codi Civil. 

3. Destí.- El local objecte d’aquest contracte es destinarà única i exclusivament a usos 
socioculturals que inclouen serveis d’oci nocturn, així com qualsevol altra activitat 
sociocultural que s’ajusti a les competències legalment exercides per l’Ajuntament.   

4. Objecte.- És objecte de l’arrendament la superfície situada dins les parets del local, el 
qual disposa d’una superfície útil de 473m2 diàfans amb un bany amb dutxa, més un pati 
annex de 93m2 a la part davantera de la nau i un pati annex posterior de 61m2. 

5. Renda.- La renda fixada és de mil cinc-cents euros (1.500,00 €) mensuals, i ambdues 
parts acorden que es pagaran en un únic rebut anual per la totalitat de dotze mensualitats 
(18.000,00 €) i haurà de ser pagat per any avançat, sense que aquesta domiciliació pugui 
ésser mai desvirtuada per qualsevol pràctica en contra.  Si es fes el cobrament per 
domiciliació bancària, s’obliga al pagament de qualsevol despesa o cànon que per aquesta 
gestió estableixi l’entitat bancària o caixa d’estalvis. 

a) Independentment de la renda pactada, l’arrendatari assumirà les despeses generals pel 
correcte manteniment de l’immoble, així com els serveis, tributs, càrregues i responsabilitats 
que no siguin susceptibles d’individualització i que corresponguin al local arrendat o als seus 
accessoris, si els tingués. 

El cost mensual de les despeses i serveis als quals fa referència l’apartat anterior són: 

 IBIU ..................................................a càrrec de la propietat 

 Taxa d’escombraries.........................a càrrec de l’arrendatari 

b) Despeses: El llogater està obligat a satisfer les despeses derivades del present contracte, 
com són impresos, gestió i registre i honoraris de l’administrador per a la seva formalització i 
tramitació, i també en el cas de despeses per elevació a escriptura pública i la inscripció en 
el registre de la propietat. 

c) IVA: L’import de la renda mensual i les quantitats assimilades pactades queden subjectes 
al percentatge de l’IVA que en cada moment sigui exigible, quantitat que s’ingressarà al 
mateix moment que la renda. 

d) Retenció: El llogater està obligat a aplicar la retenció sobre l’import de la renda mensual  
en el percentatge que en cada moment sigui exigible i a ingressar-lo a nom de l’arrendador 
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davant l’Administració pública corresponent mitjançant l’autoliquidació pertinent.   

e) IPC: Ambdues parts acorden que la renda total que en cada moment satisfaci l’arrendatari, 
durant la vigència, pròrrogues, o qualsevol possible renovació del contracte, s’actualitzaran 
cada any a les variacions que, a l’alça, experimenti l’Índex General de Preus de Consum que 
fixarà l’Institut Nacional d’Estadística (o organisme que el substitueixi) pel conjunt nacional 
total Estatal, aplicant sobre aquella renda el percentatge que representi la diferència existent 
entre els índexs que corresponguin al període de revisió.  Per a l’aplicació de la primera 
actualització es prendrà com a IPC de referència el conegut el mes de febrer, i per les 
successives el que correspongui a l’últim aplicat. 

Es podrà exigir a l’arrendatari la renda actualitzada a partir del mes següent a aquell que la 
part interessada ho notifiqui per escrit a l’altra part, expressant el percentatge d’alteració 
aplicat. En cap cas la demora en aplicar la revisió no en suposarà la renúncia o caducitat. 

6.- Fiança L’arrendatari, al tractar-se d’una administració pública, està exempt de lliurar cap 
fiança segons Article 36, de la Llei d’arrendaments urbans 29/1994 de 24 de novembre. 

7. Cessió i sotsarrendament. Amb expressa renúncia del que disposa l’art. 32 de la L.A.U., 
l’arrendatari s’obliga a no sots-arrendar en la totalitat o en part, ni cedir o traspassar el local 
arrendat, sense el consentiment exprés i per escrit de l’arrendador. En el supòsit que 
l’arrendatari incomplís aquesta condició l’arrendador podrà rescindir el contracte.  

Si la part arrendatària fos una societat, qualsevol venda d’accions, ja sigui total o parcial, 
serà considerada traspàs; així mateix, la o les persones físiques que constin com a 
representants de la societat respondran solidàriament al pagament dels deutes que pugui 
tenir la societat.  

Si l’arrendador autoritzés expressament i per escrit el traspàs concret, aquest donarà dret a 
l’augment de la renda previst a l’article 32.2 L.A.U. 

En tot cas l’Ajuntament o la part arrendatària podrà cedir la nau arrendada a entitats per a la 
realització d’activitats, o cedir l’espai per a activitats socioculturals determinades, sempre 
segons el criteri establert en la clàusula 3 d’aquest contracte, mitjançant el cobrament d’una 
taxa o preu públic, sense que això pugui comportar que l’Ajuntament pugui eludir les 
responsabilitats que mitjançant el present contracte contrau davant la propietat de la nau. 

8.- Subrogació.-En cas de defunció de l’arrendatari l’hereu o legatari que continuï l’exercici 
de l’activitat, podrà subrogar-se en els drets i obligacions d’arrendatari fins a l’extinció del 
contracte. Segons el que preveu l’art. 33 de la L.A.U. s’acorda que aquesta subrogació haurà 
de ser notificada per escrit i de manera fefaent a l’arrendador dins dels dos mesos següents 
a la data de la defunció. 

9. Serveis i subministres.-  La nau es lloga en l’estat actual de les connexions generals i 
derivacions o línies existents que li corresponen pels subministraments de què es troba dotat 
l’immoble. L’adquisició, alta, conservació, reparació o substitució dels comptadors de 
subministraments i l’import del consum de llum i aigua són a compte i càrrec exclusius del 
llogater des de la data d’aquest contracte d’arrendament.  Tot i això l’arrendatari podrà 
concertar, amb les respectives companyies subministradores, algun o tots els 
subministraments de què es troba dotat l’immoble, amb total indemnitat de la propietat i de 
l’administrador. Si s’hagués de fer alguna modificació, tant pel que fa a les instal·lacions 
generals de la finca com a les particulars del local arrendat, la totalitat del cost anirà a càrrec 
de l’arrendatari si vol continuar amb aquest subministrament, però prèviament haurà de 
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sotmetre a la propietat per a la seva aprovació l’informe i projecte de les variacions que 
s’hagin de fer exigides per la respectiva companyia subministradora. 

La part arrendatària es compromet a donar-se d’alta d’una alarma i del gual, i les despeses 
corresponents a aquestes contractacions i serveis aniran a càrrec dels llogaters. 

El llogater es fa directament i exclusivament responsable, i eximeix de tota responsabilitat la 
propietat i l’administrador, dels danys que es puguin ocasionar a persones i coses i que 
siguin conseqüència d’instal·lacions per a serveis i subministrament del local arrendat. 

10. Obres i conservació.- L’arrendatari declara conèixer les característiques i l’estat de 
conservació del local i les accepta expressament. Així com la seva qualificació urbanística i 
els usos administrativament permesos.  S’adjunta com a annex al contracte un conjunt de 
fotografies que posen de relleu l’estat en què es lliura el be arrendat. 

Amb renúncia expressa del que disposa l’art. 30 en relació a l’art. 21 de la L.A.U. 
l’arrendatari s’obliga a fer, a càrrec seu, les reparacions necessàries per conservar-lo per a 
l’ús convingut i les que exigeixin el desgast derivat del seu ús ordinari; sense que durant 
l’execució de les mateixes tingui dret a suspendre el contracte o a desistir del mateix, ni a 
cap indemnització, així com a disminuir o paralitzar el pagament de la renda. 

També aniran a compte i càrrec de l’arrendatari les despeses ocasionades pels desperfectes 
que es produeixin; vidres, panys i altres utensilis de les instal·lacions i el seu correcte ús, les 
despeses de conservació i reparació de les instal·lacions d’aigua, gas, electricitat, calefacció 
i instal·lacions sanitàries i de serveis, escalfador, antena TV i en particular tots els 
desguassos, embussos, aigüeres, safareigs, aire condicionat, i les seves canonades, així 
com la conservació, reparació i substitució de persianes, en cas que existeixin aquests 
utensilis i instal·lacions. 

El propietari és coneixedor i accepta les obres que efectuarà la part arrendatària indicades 
en els plànol adjunt. 

L’arrendatari no podrà fer cap tipus d’obres, que no siguin les reparacions a les quals fa 
referència el paràgraf anterior, sense el permís previ i per escrit de la propietat o de 
l’administrador.  Les obres autoritzades aniran a compte i càrrec de l’arrendatari i quedaran 
en benefici de la finca sense dret a indemnització o reclamació en cap moment, així mateix el 
permís municipal anirà també a compte i càrrec de l’arrendatari, com també la direcció 
tècnica o facultativa si fos necessària. 

Amb renúncia expressa del que disposa l’art. 30 en relació amb els art. 22 i 26 de la L.A.U., 
ambdues parts convenen que en el suposat cas que l’arrendador volgués fer obres de millora 
a l’edifici, haurà de notificar-ho per escrit, a l’arrendatari, amb tres mesos d’antelació.  
L’arrendatari no podrà oposar-se a les mateixes però tindrà dret a rescindir el contracte si 
l’afecten de manera rellevant, avisant al propietari dins del mes següent a rebre la notificació.  

Quan les obres tinguin caràcter extraordinari i de millora, l’arrendador podrà elevar la renda 
anual, segons el que disposa l’article 30 en relació a l’article 19 L.A.U. i segons els 
mecanismes especificats en la mateixa normativa. 

En el moment de la rescissió del present contracte d’arrendament, l’arrendatari haurà de 
retornar la nau en perfecte estat de conservació.  En el cas que no sigui així, les despeses 
dels danys i desperfectes ocasionats aniran a compte i càrrec de la part arrendatària. 

11.- Responsabilitat civil i Assegurances. L’arrendatari es fa directa i exclusivament 
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responsable i eximeix de tota responsabilitat a la propietat i a l’administrador pels danys 
derivats d’instal·lacions, serveis i subministraments del local arrendat ocasionats a persones 
o coses. 

Durant la vigència del contracte l’arrendatari s’obliga a concertar amb una companyia 
d’assegurances d’acreditada solvència una assegurança d’incendis i multi-risc del local per a 
l’activitat que s’exerceixi i de responsabilitat civil que tingui tota la cobertura necessària per a 
la prestació dels serveis objecte d’aquest contracte i del local i de les seves instal·lacions. En 
aquesta pòlissa d’assegurances el beneficiari, en cas de sinistre que afecti les instal·lacions 
i/o l’immoble, serà l’arrendador.  

L’arrendador no assumeix cap responsabilitat en el suposat cas que els organismes 
competents estatals o municipals no concedissin el permís d’obertura a l’arrendatari o es 
prohibís el mateix un cop autoritzat. Els impostos, arbitris, contribucions i altres taxes que 
s’imposin corresponents al negoci o per raó del mateix, aniran a càrrec exclusiu de 
l’arrendatari. 

12.- Altres obligacions: L’arrendatari s’obliga: 

A) A no instal·lar transmissors, motors, màquines, etc. que produeixin vibracions o sorolls 
molestos per a la resta d’ocupants de l’immoble o dels confrontants de la propietat o que 
puguin afectar la consistència, solidesa o conservació de l’immoble. 

B) A no emmagatzemar o manipular en el local matèries explosives, inflamables, incòmodes 
o insalubres i a observar en tot moment les disposicions vigents. 

C) A permetre l’accés al local al propietari, a l’Administrador i als operaris o industrials enviats 
per qualsevol d’ells per a la realització, inspecció i comprovació de qualsevol obra o 
reparació que afectin l’immoble. 

D) A mantenir neta la vorera d’acord amb les ordenances municipals vigents. 

13.- Drets d’adquisició preferent i indemnització. Amb expressa renúncia de les parts al 
que disposa l’article 31 de la L.A.U s’acorda que en el cas de venda del local arrendat com a 
finca independent no tindrà la part arrendatària dret d’adquisició preferent del mateix. 
Finalitzat el present arrendament, l’arrendatari no tindrà dret a cap indemnització que pugui 
resultar per aquesta finalització, per aquest motiu i efecte renuncia expressament als efectes 
de l’article 34 de la L.A.U. 

14. Nul·litat parcial. La nul·litat parcial o invalidesa de qualsevol de les clàusules d’aquest 
contracte no afectarà la vigència de les restants, sempre que la clàusula declarada nul·la o 
invàlida no sigui de tal naturalesa que impedís la continuació de l’arrendament. 

15. Modificacions contractuals. Les modificacions contractuals que poguessin introduir-se 
en aquest contracte es faran sempre per escrit i signades per les parts, quedant 
incorporades com annexes al mateix. 

16. Domicili i notificacions. A efectes de qualsevol notificació vinculada amb els drets i 
obligacions reconeguts en aquest contracte es designa com a domicili de l’arrendador el de 
l’administrador i el de l’arrendatari el del local arrendat, tal com consten en l’encapçalament. 

17. Resolució del contracte. L’arrendador podrà resoldre de ple dret el contracte per: 

- falta de pagament de la renda i, en el seu cas, qualsevol de les quantitats que s’ha pactat 
que han de ser assumides per l’arrendatari 
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- incompliment de les obligacions establertes per la llei, les contretes en el present contracte i 
singularment les que han estat estipulades com obligacions específiques de l’arrendatari, 
com ho són l’execució per part d’aquest d’obres no consentides. 

- per expiració del termini pactat 

Si un cop finalitzat el contracte, qualsevol que fos la seva causa, l’arrendatari es negués a la 
devolució de la possessió del local, a part de les indemnitzacions que procedeixin per danys i 
perjudicis que se li ocasioni al propietari, expressament es pacta una clàusula penal de 
25euros per dia que transcorri des de la data d’extinció del contracte fins a l’entrega de la 
possessió. 

18.- Jurisdicció.- Per quantes incidències tinguessin el seu origen o es derivessin del 
present document, ambdues parts es sotmeten a la Jurisdicció dels Tribunals i Jutjats 
d’aquesta ciutat, renunciant a d’altres si per fur els correspongués. 

19. Protecció de dades.-  D’acord amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els compareixents queden informats 
què les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat 
de Finques Montané 1943, SLP, amb domicili a plaça de la Vila, 3, de Vilanova i la Geltrú 
amb la finalitat de poder formalitzar el present contracte, facturar els honoraris i, si s’escau, 
realitzar posteriorment les funcions pròpies de l’activitat de l’administració de finques. També 
queden informats de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició a les seves dades de caràcter personal, mitjançant un escrit dirigit a l’Administrador. 

L’arrendatari faculta expressament a l’arrendador i al seu Administrador, amb l’objectiu de 
què puguin cedir les seves dades d’identificació, domicili, telèfon i compte bancari a les 
companyies subministradores d’aigua, gas, i electricitat, en cas que fos necessari o ho 
consideressin convenient per a la facturació de les companyies subministradores de 
consums dels serveis respectius. Així mateix, podran facilitar el número de telèfon de 
l’arrendatari als industrials encarregats de la realització de les tasques de reparació i 
manteniment a l’immoble. 

 

Aquestes condicions complementàries del contracte a què es fa referència a 
l’encapçalament, i prèvia ratificació de les parts amb el seu contingut, se signen en el mateix 
lloc i data del contracte. 

 

L’ARRENDATARI  L’ARRENDADOR 

 

SEGON. Aprovar i disposar la despesa a nom de J. R. R. F. amb CIF XXXXX per un import 
de 18.150 € (15.000 € de base imposable, 3.150 € d'IVA i en serà d'aplicació un 19% de 
retenció IRPF lloguers per valor de 2.850 €) en concepte d'arrendament de la nau del c/ 
Marcel·lí Gené, 10 de Vilanova i la Geltrú per a l'any 2020 amb càrrec a la partida 
pressupostària 09.3278.2269903 Espai Jove provisional del vigent pressupost. 

Per a les següents anualitats, i fins al 2030, aprovar i disposar la despesa de 21.780 € 
(18.000 € de base imposable i 3.780 € d'IVA i en serà d’aplicació la retenció d’IRPF lloguers 
aplicable en cada anualitat). 
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Per a les anualitats 2021 i següents, restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència 
de crèdit adequat i suficient al pressupost municipal corresponent per atendre al seu 
pagament. 

TERCER. Autoritzar la despesa de 4.000 eu per a la contractació de l'assegurança de la 
resposabilitat civil, d'incendis i multi-risc. 

QUART. Autoritzar i disposar a nom de FINQUES MONTANE 1943, SL amb CIF B64714702 
la quantitat de 1.815 € en concepte d'honoraris. Aquesta despesa anirà amb càrrec a la 
partida 09.3278.2269903 Espai Jove Provisional del vigent pressupost. 

CINQUÈ. Facultar a l'Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord. 

SISÈ. Publicar el present acord amb allò previst a l'article 63 i 207 de la LCSP. 

SETÈ. Ratificar al proper ple de la corporació. 

VUITÈ. Peu de recurs: 

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

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

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

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

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

 
  
 
   
 
 

Precs i preguntes  

 
 
.- 
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Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:45 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
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