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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 9/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:   09 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  10 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 

Cesar Rodríguez Sola     
Tomas Bonilla Nuñez     
 

Excusen la seva absència els regidors/es: 
 
Isidre Marti Sarda     
Francesc Xavier Serra Albet   ERC 

Jordi Medina Alsina   ERC 

 
 
ORDRE DEL DIA 

 
0. Aprovar l’acta número 07 corresponent a la sessió ordinària del dia 25 de 
febrer de 2020, i l’acta número 08 corresponent a la sessió ordinària del dia 03 de 
març de 2020. 
 
S’aproven les actes de les sessions ordinàries 07 i 08 de la Junta de Govern Local del 
25 de febrer i 03 de març de 2020. 
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1. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 18/2020/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER  DANYS AL VEHICLE 7092 FBH EN ACCIDENT 
DEL DIA 5 DE MARÇ DE 2019 A LA RAMBLA SAMÀ 
 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
 
  
ACORD:  
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA contra aquest Ajuntament. 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, 
si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
  
   
2. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 22/2020/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER  DANYS AL VEHICLE B 5863 TG AL SER RETIRAT 
PER LA GRUA DE L'AVINGUDA CUBELLES, 5, EL DIA  27 DE DESEMBRE DE 2019 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
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ACORD: 
 
   
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
pel senyor amb DNI  xxxxxx  contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, 
si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
  
   
3. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 33/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA EXPOSICIÓ, 31 
 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la senyora 
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: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, 
si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
 
 
   
4. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 34/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL TENDAL DEL SEU HABITATGE AL 
CARRER ÀNCORA, 1, 3B, PER CREMADES AL PAS DEL CORREFOC, EL DIA 7 DE JULIOL 
DE 2018 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
 
ACORD: 
 
   
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat per  la senyora amb DNI XXXXXX 
contra l’acord de Junta de Govern Local en sessió de data 17 de desembre de 2019, notificat 
al reclamant en data 8 de gener de 2020. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de 
la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
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5. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 41/2019/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA 
PRINCIPAL, 3, PER UNA TAPA DE CLAVEGUERAM ENFONSADA, EL DIA 23 DE 
SETEMBRE DE 2019  
 
la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
 
  
ACORD:  
 

“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per la senyora amb DNI XXXXXX contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, 
si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
 
 
   
6. Secretaria General.  
Número: 000008/2017-CONT. 
 

ADJUDICAR L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PUBLICITAT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, LOT 6, LOT 7, LOT 9 i LOT 10 
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La  Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 

 
ACORD:  
 

“”PRIMER. Declarar deserts els lots 1, 2, 3, 4, 5 i 8 de l’acord marc del servei de publicitat de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

SEGON.  Adjudicar els lots 6, 7, 9 i 10 de l’acord marc del servei de publicitat de l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú, per un període de 4  anys, a les empreses següents: 

 

 
LOT EMPRESA PREU UNITARI IMPORT MÀXIM 

ANUAL 
TOTAL (21% IVA 

INCLÒS) 

1 DESERT ------------- ------------- ------------- 

2 DESERT ------------- ------------- ------------- 

3 DESERT ------------- ------------- ------------- 

4 DESERT ------------- ------------- ------------- 

5 DESERT ------------- ------------- ------------- 

6 CASGUAMEDIA, S.L.  
NIF B43963487 

0,03€ 16.528,00€ 19.998,88€ 

7 CASGUAMEDIA, S.L.  
NIF B43963487 

0,02€ 6.000,00€ 7.260,00€ 

8 DESERT ------------- ------------- ------------- 

  9 TAELUS, SL 
NIF B60711843 

6,50€ 8.264,47 10.000,00€ 

10 TAELUS, SL 
NIF B60711843 

7,60€ 7.295,54€ 8.827,60€ 

 
IMPORT TOTAL ADJUDICACIÓ 
ANUAL ------------- 38.088,01€ 

 
46.086,48€ 

 

 

El pressupost limitatiu màxim anual serà de 46.086,48€. 

 

La previsió de despesa anual en cap cas suposa garantir per part de l’òrgan de contractació 

un mínim de contractes anuals formalitzats basats en aquest acord marc, tota vegada que el 

nombre de prestacions està subordinat a les necessitats de l’Administració. 

  

TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei, per un import 

limitatiu màxim anual de 46.086,48,-€ (QUARANTA-SIS MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB 

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO), serà a càrrec de les aplicacions pressupostaries del 

pressupost vigent següents: 
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03.9201.2260200 Publicitat i Difusió activitats municipals,  amb un import màxim anual de 
27.258,88,-€ (VINT-I-SET MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-
VUIT CÈNTIMS D’EURO). 

03.9201.2260201 Promoció exterior de la ciutat, amb un import màxim anual de 
18.827,60,-€ (DIVUIT MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA 
CÈNTIMS D’EURO). 
 

L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 

 

QUART. Retornar a LA FURA CONTINGUTS, SCCL, la quantitat de 154,67,- (CENT 
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS D’EURO), dipositades en 
concepte de despeses de publicitat de l’anunci de licitació. 
 
CINQUÈ. Notificar l’adjudicació a totes les empreses licitadores i assenyalar que d’acord amb 
allò establert a l’art. 153.3 de la LCS, la formalització del mateix no es pot efectuar abans 
que transcorrin 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors, 
que és el termini per a que puguin presentar recurs especial en matèria de contractació. 
 
SISÈ. Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
SETÈ. Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 3 del Plec de 
Clàusules Administratives particulars i de Prescripcions tècniques, la Cap del Servei de 
Premsa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
VUITÈ. Aprovar les minutes dels corresponents contractes que s’adjunten com a Annex 1. 
 
NOVÈ. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
DESÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
i de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents 
recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 dies 
hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del contractant, davant 
el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es fonamenti en 
alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la Llei 19/2017 de contractes 
del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la 
seva notificació o publicació en el perfil del contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a 
la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat amb els arts 8 i 46 
de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent. 
 
 
ANNEX 1 (MINUTA CONTRACTE) 
 
ACORD MARC DEL SERVEI DE PUBLICITAT DE L’AJUNTAMENT  DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
(especificar LOT ...) 
 
Exp. 008/2017-CONT 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data __ de __________ de 2020 i en ús de les facultats atorgades en l’esmentat 
acord, l’Alcaldessa-Presidenta OLGA ARNAU SANABRA, assistida en aquest acte pel Secretari de la 
Corporació, ISIDRE MARTÍ SARDÀ. 
 
D’altra part, l’empresa ________________ (en endavant el contractista) amb CIF ______________ i 
domicili a ___________, (codi postal) de _______, i en el seu nom i representació, el Sr. __________, 
major d’edat amb NIF núm. _____________.. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present acord marc de serveis 
que es portarà a efecte de conformitat amb els documents acceptats per el contractista. 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

 

I.  

La Junta de Govern Local de data 21 de febrer de 2018 va aprovar el plec de prescripcions 

tècniques i de clàusules administratives particulars que regeixen l’esmentada contractació, per un 

període de quatre anys, amb un pressupost màxim anual de 112.381,85 € de base imposable i 

23.600,18 € d’IVA, que fan un total de 135.982,03 € (CENT TRENTA-CINC MIL NOU-CENTS 

VUITANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS D’EURO). 

 

D’acord amb les competències  que la Disposició addicional segona atorga a l’alcaldessa en 

matèria de contractació, si bé aquesta competència ha estat delegada en la Junta de Govern Local 

mitjançant decret 25 de juny de 2019, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data __ de 

__________ de 2020,  va acordar adjudicar  l’acord marc del servei de publicitat de l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú, a les següents empreses: 
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LOT EMPRESA PREU UNITARI IMPORT MÀXIM 
ANUAL 

TOTAL (21% IVA 
INCLÒS) 

1 DESERT ------------- ------------- ------------- 

2 DESERT ------------- ------------- ------------- 

3 DESERT ------------- ------------- ------------- 

4 DESERT ------------- ------------- ------------- 

5 DESERT ------------- ------------- ------------- 

6 CASGUAMEDIA, S.L.  
NIF B43963487 

0,03€ 16.528,00€ 19.998,88€ 

7 CASGUAMEDIA, S.L.  
NIF B43963487 

0,02€ 6.000,00€ 7.260,00€ 

8 DESERT ------------- ------------- ------------- 

  9 TAELUS, SL 
NIF B60711843 

6,50€ 8.264,47 10.000,00€ 

10 TAELUS, SL 
NIF B60711843 

7,60€ 7.295,54€ 8.827,60€ 

 
IMPORT TOTAL ADJUDICACIÓ 
ANUAL ------------- 51.214,01€ 

 
61.968,94€ 

 

 

 
Amb aquests antecedents les parts contractants procedeixen a atorgar el present acord 
marc  de serveis en base a les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- _________________ (en endavant, també, el contractista), es compromet a 
efectuar el servei corresponent al LOT .... de l’acord marc del servei de publicitat de 
l’Ajuntament  de Vilanova i la Geltrú, amb subjecció a les clàusules del present contracte, al 
contingut del document d’adjudicació, i a les prescripcions de la resta de documentació 
tècnica i administrativa que integra l’expedient administratiu (Plec de Prescripcions 
Tècniques i Plec de Clàusules Administratives Particulars). 
 
Segona.- El contractista s’obliga a executar el servei adjudicat pel preu unitari de 
____________________ i l’import màxim anual de __________ quantitat que inclou totes les 
despeses necessàries i impostos.  
 
Tercera.- La durada màxima del present acord marc serà de 4 anys, sense possibilitat de 
pròrroga.  
 
Quarta.- El contractista s’obliga a gestionar el servei d’acord amb allò establert al Plec de 
clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques i al contingut del 
document d’adjudicació que integra l’expedient, i resta obligat, també, a efectuar el servei 
d’acord amb la seva oferta de licitació i assumint les millores tècniques incloses a la mateixa. 
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Cinquena.- El contractista respondrà davant terceres persones i del propi Ajuntament, de 
qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del lliurament o realització de l’objecte de 
l’acord marc, exonerant a la part contractant de qualsevol responsabilitat. A tal efecte, es 
compromet a subscriure i mantenir vigent qualsevol assegurança que sigui necessària per a 
dur a terme la seva activitat derivada del present contracte, amb cobertura suficient per a 
respondre de qualsevol eventualitat. 
 
Sisena.- El contractista resta obligat a satisfer tots els impostos, contribucions i taxes que 
gravin directa o indirectament el contracte i la seva execució, així com a acomplir totes les 
obligacions laborals i de seguretat social que puguin ser-li exigibles.  
 
 
   
 
 
   
7. Secretaria General.  
Número: 000044/2019-CONT. 
 
APROVAR LA CORRECCIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN L’ADHESIÓ AL 
CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA 
ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA 
ENDESA ENERGIA, SAU  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
 
ACORDS  
 
“PRIMER. Aprovar la correcció de l’error material detectat en l’acord de la Junta de Govern 
Local de data 17 de desembre, d’adhesió al contracte derivat 2015.05-D02 de l’Acord Marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat 
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU, en el seu 
segon punt, per tal que quedi consignades les aplicacions pressupostàries de la següent 
manera: 
 

Aplicació pressupostària Previsió de despesa 

06.9240.2219900 18.453,96€ 

33.3420.2120000  135.408,58€ 

20.9310.22000 12.084,74€ 

52.9121.22100 211.198,25€ 

10.4312.2120200 102.836,56€ 

32.3201.2120100 21.665,57€ 

05.1320.2219900 6.717,93€ 

31.3300.2219900 119.984,87€ 

35.2313.2269900 8.705,98€ 

04.9202.220000 940,06€ 
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42.1722.2279900 3.330,52€ 

08.3270.2269900 579,29€ 

52.1650.22100 1.009.096,68€ 

TOTAL 1.651.002,99€ 

 
 
SEGON.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació 
de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta 
fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al 
què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”.  
 
   
8. Secretaria General.  
Número: 000045/2019-CONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 
D'UNA ÀREA DE JOCS INFANTILS DE LA PLAÇA DE CHARLIE RIVEL DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 

 

ACORDS  
 

 “PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre de contractes del sector públic, i l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant 

procediment obert simplificat sumari, el plec de prescripcions tècniques particulars i de 

clàusules administratives particulars, que s’incorporen respectivament com Annex 1 i Annex 2 

del present acord, per a la contractació del subministrament i instal·lació d'una àrea de jocs 

infantils de la plaça de Charlie Rivel de Vilanova i la Geltrú. 

 
SEGON. Convocar licitació per procediment obert simplificat  d’acord amb l’article 159.6 de 
la LCSP, amb un pressupost base de licitació de 15.760,47€€, més 3.309,70€ corresponents 
al 21% d’IVA, que fan un total de 19.070,17€, i un termini de lliurament de dos (2) mesos.  
 

TERCER. L’autorització de la despesa derivada de la realització d’aquest contracte es 

contraurà a càrrec de les aplicacions pressupostàries 50,1533,61918 Actuacions de 
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manteniment de ciutat (2018), amb un import de 7.380,90€, i de 50,1533,61918 Actuacions 

de manteniment de ciutat (2019), amb un import de 11.689,27€. 

 

QUART. Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 

 

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

executiu, podeu interposar els següents recursos: 

 

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

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

defecte, des de la seva data de publicació. 

 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 

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

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

 

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

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

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

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

partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  

 

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

 
 
 
ANNEX 1 
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES REGULADORES DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ DE L’ÀREA DE JOCS INFANTILS DE LA PLAÇA 
DE CHARLIE RIVEL DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 
CLÀUSULA 1. OBJECTE I DESTÍ 
 
L’objecte d’aquest contracte és el subministrament i substitució de l’àrea de jocs infantil de la 
plaça de Charlie Rivel del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
CLÀUSULA 2. DESCRIPCIÓ BÀSICA 
 
Donada la necessitat de subministrament i substitució de l’àrea de jocs infantils, la qual 
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inclou la retirada de l’actual paviment de cautxú i la substitució dels elements que conformen 
el conjunt de jocs infantils, a conseqüència del mal estat i la inviabilitat de reparació de 
l’equipament actual. 
 
La ubicació de l’esmentada àrea de jocs infantils correspon a la Plaça de Charlie Rivel, dins 
el terme municipal de Vilanova i la Geltrú. A l’annex 1 del present plec s’adjunta el material 
fotogràfic corresponent a l’emplaçament i equipament actual. 
 
La descripció dels treballs a realitzar corresponen a: 
 

- Treballs d’obra civil per tal de retirar l’actual paviment de cautxú, comprovació o 
substitució de la base de planxa metàl·lica existent, l’estructura actual dels jocs 
infantils i qualsevol altre element i/o mecanisme vinculant a l’antic equipament. 

- Aprofitament de la base de paviment existent per emplaçar la nova base de cautxú 
continu. 

- Subministrament d’una nova composició de jocs infantils i la seva col·locació, incloent 
qualsevol mecanisme i la resta d’elements annexes per una posada en marxa en el 
servei.  

- Qualsevol treball i/o obra civil que impliqui la col·locació del nou equipament. 
- Transport a peu d’obra i descàrrega. 
- Dins el preu del contracte, quedaran incloses qualsevol despesa derivada de 

permisos, gestió de residus, cànons d’abocament i qualsevol altre despesa vinculada 
a les obres i subministrament de l’equipament proposat. 

 
El paviment de cautxú i la nova composició de jocs infantils han de ser nous, amb les seva 
estructura i característiques en perfecte estat i condicions d’ús, segons la seva fitxa tècnica 
del fabricant. 
 
Per tal de comprovar el perfecte estat dels elements subministrats, es requerirà la seva fitxa 
tècnica que, conjuntament amb las proves de funcionalitat i revisió per part del personal 
adscrit al servei de manteniment de les àrees de jocs infantils de la concessió o tècnics 
municipals, validaran i acceptaran el material en perfectes condicions. 
 
 
CLÀUSULA 3. CONDICIONS DEL CONTRACTE 
 
L’equipament objecte d’aquest contracte s’haurà d’ajustar a les característiques específiques 
descrites en aquest plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
 
CLÀUSULA 4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’ÀREA DE JOCS INFANTILS 
 
La composició proposada de la nova àrea de jocs infantils tindrà las següents 
característiques tècniques o similars: 
 
Tots els equips de joc hauran d'estar conformes amb les següents normes: Norma Europea 
EN 1176, elaborada pel Comitè Europeu de Normalització; CEN/TC 136 "Esports, camps de 
joc i altres equips d'esbarjo", que haurà de ser llegida conjuntament amb la norma EN 1177 
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"Revestiments de les superfícies de les àrees de joc absorbents d'impactes. Requisits de 
seguretat i mètodes d'assaig".  
 
El fabricant subministrador dels equips, haurà de presentar un manual amb les instruccions 
específiques per a una instal·lació correcta i segura, junt amb les indicacions més importants 
relatives al seu manteniment i amb la garantia de l'equip de joc degudament complimentada.  
 
Els requisits a contemplar fan referència als materials emprats, al disseny i fabricació, a la 
instal·lació, i a la seguretat en funció de la seva ubicació.  
 
El disseny i fabricació hauran de contemplar els següents:  

- La integritat estructural 
- L'accessibilitat per als adults  
- La protecció contra la caiguda  
- Els acabats de l'equip  
- Les parts mòbils  
- La protecció contra l'atrapament 

 
S´hauran de presentar els plànols de l'àrea de joc amb la llegenda identificativa dels 
equipaments (nom, model, referència, els plànol de muntatge dels jocs infantils i el manual 
de manteniment dels jocs infantils).  
 
També caldrà presentar les certificacions individuals de cadascun dels equipaments de joc 
instal·lats a l’àrea que garanteixin que estan fabricats i instal·lats segons les Normes UNE-
EN 1176/1177.  
 
Sempre que hi hagi elements pintats, s´ha de complir la normativa europea EN71-3 
específica per als jocs.  
 
Certificació de qualitat dels materials i en el cas de la fusta el seu origen i característiques 
que s´especifiquen més abastament a sota.  
 
Cargols d´acer inoxidable protegits per evitar el vandalisme, segons normativa. I en cas 
d´existència de xarxes i cordes, aquestes han de tenir un multifilament trenat, recobert de 
polipropilè amb nervi d´acer d´alta resistència.  
 
La descripció i característiques tècniques dels possibles materials són les següents:  
 

- Fusta: certificat del proveïdor, que garanteixi que la fusta prové de sistemes de gestió 
forestal sostenibles ambientalment, social i econòmica, mitjançant el certificat FSC, o 
normes d´un sistema equivalent de gestió forestal (SFI, SCA, PEFC, MTCC, AFS,...). 
La fusta ha de ser laminada i tractada en autoclau segons normativa EN335, o de 
robínia, i complir amb normativa europea segons ordre PRE/227/2003. Els 
ancoratges han de ser d´acer galvanitzat per evitar la putrefacció de la fusta en 
contacte amb el terra.  

 
- Metall: Els elements de joc tindran l´acer galvanitzat amb acabat de pintura de 

polièster. També pot ser l´acer inoxidable.  
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- HDPE: Els elements de joc tindran polietilè d´alta densitat, 100% reciclable. Ha de 

complir normativa EN71 apartat 3. 
 
Subministrament, amb instal·lació de 5 elements de joc infantil que comprenen una 
superfície mínima de 25 x 20 m2 en fusta/metall/plàstic. Aquest àrea de joc infantil ha de 
comprendre els següents elements:  
 

1. Estructura multijoc i tobogan amb 2 plataformes antilliscants, recoberta amb teulades 
a dues aigües i panells. Accés mitjançant escala i amb dos elements de trepa, 
almenys un d´ells amb xarxa. Pont que uneix ambdues plataformes amb baranes i 
mirador.  

2. Gronxador de cistell, les cadenes del qual han de tenir un màxim de 8,6 mm entre 
anella i anella, excepte en les anelles d’unió, que poden ser majors a 12 mm. 11 El 
seient será l´anomenat de tipus cistella amb estructura d´acer inoxidable i cordes 
trenades amb ànima d´acer.  

3. Molla i/o balancí antipinçament i topes amortidors de goma si s´escau i plataformes 
antilliscants.  

4. Joc de rotació amb plataforma antilliscant i estructura de xarxa.  
5. Caseta: Estructura formada en forma de caseta oberta o tancada, amb teulada 

corresponent a la forma, si s´escau. Elements lúdics com bancs o tauletes 
adossades. 

 
El paviment actual es composa d’uns 110 m2 de cautxú continu de 4 centímetres de gruix, el 
qual s’ha de retirar i comprovar l’estat de les planxes metàl·liques d’ancoratge a la base de 
la plaça. En el cas que es trobin en mal estat, s’hauran de substituir per una de noves de les 
mateixes característiques. 
 
El nou paviment de cautxú continu serà d’un gruix mig de 4 centímetres, amb un mínim de 2 
colors bàsics, en sintonia amb la composició de l’àrea de joc infantil, i lligat amb resina de 
poliuretà aromàtica homologat segons norma UNE EN 1177. 
 
 
CLÀUSULA 5. GARANTIA I MANTENIMENT 
 
L’àrea de jocs infantils disposarà d’una garantia mínima de 12 mesos a tots els efectes de la 
seva funcionalitat i estructura. 
 
El manteniment d’aquesta serà per part del servei de reparació i manteniment del servei 
adscrit de la Unitat de Serveis Municipals (USM). 
 
 
CLÀUSULA 6. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT 
 
El termini màxim de posada en marxa de l’equipament dins el servei de manteniment de les 
àrees de jocs infantils serà de 2 mesos des de l’endemà de l’adjudicació del present 
contracte. 
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El lliurament de l’equipament i la seva implantació es realitzarà a la ubicació designada pels 
tècnics municipals dins el terme de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que correspon a la 
Plaça de Charlie Rivel de Vilanova i la Geltrú. 
 
Una vegada realitzada la totalitat de la implantació de l’equipament, es procedirà al seu 
anàlisi qualitatiu i el compliment de les característiques de funcionalitat descrites en el 
present Plec, per tal de realitzar un acte formal de recepció. 
 
 
CLÀUSULA 7. CRITERIS MEDIOAMBIENTALS 
 
A les propostes presentades en la present licitació, es requereix que els productes i serveis 
que disposin de distintius o certificats que reconeguin les seves característiques ambientals 
(Etiqueta ecològica europea, Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental del Departament de 
Medi Ambient, Certificat de Gestió Ambiental (EMAS/ISO 14001) i altres distintius o 
certificats avalats per organismes independents). 
 
 
ANNEX 1 
 
Plaça de Charlie Rivel de Vilanova i la Geltrú. 
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ANNEX 2 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE ALS 
CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT  DE L’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
ABREUJAT O SUMARI 

 
   

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

   

1.12) Criteris d'adjudicació automàtics.  
   

1.13) Criteris de desempat.  
   

1.14) Termini per a l’adjudicació.  
   

1.15) Variants.  
   

1.16) Ofertes anormalment baixes o desproporcionades.  
   

1.17) Garantia provisional.  
   

1.18) Garantia definitiva.  
   

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

   

1.20) Formalització del contracte.  
  

  

2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ  
   

2.1) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del 
contracte. 
  

2.2) Drets i obligacions de les parts.  
   

2.3) Condicions especials d’execució.  
   

2.4) Modificació del contracte.  
   

2.5) Règim de pagament.  
   

2.6) Revisió de preus.  
   

2.7) Penalitats.  
   

2.8) Causes de resolució.  
   

2.9) Termini de recepció de les prestacions del contracte.  
   

2.10) Termini de garantia del contracte. Propietat dels treballs.  
   

2.11) Cessió i subcontractació.  
   

2.12) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball.  
   

2.13) Confidencialitat de la informació.  
   

2.14) Règim jurídic de la contractació.  
   

2.15) Notificacions i ús de mitjans electrònics.  
   

2.16) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista. Planificació preventiva en cas de 
concurrència empresarial.  
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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 Model de declaració responsable i de proposició avaluable d’acord 
amb criteris automàtics  

 

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

 
És objecte del present plec la contractació promoguda pel Servei d’Espai Públic i Mobilitat 
consistent en el subministrament i instal·lació d'una àrea de jocs infantils de la plaça de 
Charlie Rivel de Vilanova i la Geltrú. Tot això a l’ empara d’allò previst en l’article 17 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP) i amb els 
requisits previstos al Plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP). 
 

 
No s’ ha considerat convenient dividir l’ objecte d’ aquest contracte en lots per consistir el 
mateix en el subministrament i instal·lació d’una única àrea de jocs infantils, d’acord amb els 
motius que s’assenyalen en l’apartat b) de l’article 99.3 de la LCSP.  
 
El Codi CPV que correspon és 37535200-9 

 
 
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. 
 
En aquest contracte, per executar la prestació del subministrament i instal·lació d'una àrea 
de jocs infantils de la plaça de Charlie Rivel de Vilanova i la Geltrú l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, responsable del tractament de dades,  posa a disposició del contractista, que serà 
l’encarregat del tractament, la informació de dades personals única i exclusivament per 
efectuar els serveis que són objecte del contracte. i en cap cas pot utilitzar les dades per a 
finalitats pròpies. 
 
 
1.3) Pressupost base de licitació 

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

19.070,17 euros (IVA inclòs). 
 
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de 3.309,70 euros. 
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Pressupost IVA exclòs 21 % IVA 

15.760,47€ 3.309,70€ 

 
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’article100 i concordants de la LCSP. 

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

 Costos directes: 12.608,38 € 

 Costos indirectes: 2.048,86 € 
 Despeses eventuals: 1.103,23 € 

 
1.4) Existència de crèdit 
 

La despesa que es derivarà d’aquest contracte anirà a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries 50,1533,61918 Actuacions de manteniment de ciutat (2018), amb un 
import de 7.380,90€, i de 50,1533,61918 Actuacions de manteniment de ciutat (2019), 
amb un import de 11.689,27€. 
 

 
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 dos 
(2) mesos a comptar des de l’inici de la prestació del servei. La data d’inici de la 
prestació del servei es fixarà en la resolució de l’adjudicació d’acord amb l’article 35.1.g) 
LCSP. 

 
Quant a la pròrroga: 
 
El contracte no serà prorrogable. 

 
1.6) Valor estimat   
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la 
LCSP, és de 15.760,47€ (IVA exclòs). 
 
Atès el que preveu l’ article 101.5 de la LCSP, en el mètode de càlcul per determinar l’import 
del VEC 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 de l’objecte d’ aquest 
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contracte, les despeses generals d’ estructura i el benefici industrial, sens perjudici d’ allò 
previst en l’ article 101.2 apartats a) b) i c) que pugi resultar d’ aplicació al present supòsit. 
 
 
1.7) Sistema de determinació del preu del contracte 
 

 
El preu del contracte s’ha determinat, a un tant alçat atenent a les diferents prestacions que 
conformen l’objecte del contracte. 
 
Constituirà el preu definitiu del contracte que es pugui derivar de la tramitació d’aquest 
procediment el que resulti de les proposicions efectuades, tenint en compte l’oferta 
econòmica proposada a la baixa per part del candidat o licitador que resulti adjudicatari del 
contracte de referència. 
 
 

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

La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació 

harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a 
terme mitjançant procediment obert simplificat abreujat o sumari i adjudicació amb més d’un 
criteri d’adjudicació automàtics, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159.6 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 938140000, correu electrònic contractacio@vilanova.cat i adreça a la plaça de la Vila, 
núm. 8, 1a planta, 08800 Vilanova i la Geltrú. 
 

L’òrgan de contractació podrà estar assistit per la Mesa de Contractació que en tot cas en 
aquesta tipologia de procediments és de caràcter potestativa la seva constitució a l’empara 
de les previsions de l’ article 326.1 de la LCSP. 
 

Cas de constituir-se la Mesa, la seva composició serà la que s’ estableixi en el Perfil de 
Contractant dins l’ anunci de licitació del contracte de què es tracti. 

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. 
 
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així 
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com la composició de la Mesa de Contractació (potestativa ateses les previsions de l’ article 
326.1 de la LCSP), en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a través de l’adreça 
següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf  
 
 
1.10) Presentació de proposicions 

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

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

La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, signada electrònicament, en un únic sobre digital a l’ empara d’ allò previst en l’ 
article 159.6 c) de la LCSP, en els termes següents: 

 
SOBRE ÚNIC DIGITAL 
 

Contindrà la declaració responsable de compliment de les condicions establertes 
legalment per a contractar amb l’Administració i la proposició avaluable mitjançant 
criteris automàtics, d’acord amb el model que consta com a Annex en aquest plec. 

 
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. 

 

Per poder obrir els sobres/arxius electrònics presentats, es sol·licitarà als empresaris que 
hagin presentat proposicions, l’ atorgament d’ una paraula clau. La paraula clau serà 
sol·licitada un cop transcorregudes 24 hores de la data i hora límit establerta per a la 
presentació de proposicions que s’ indiqui en l’ anunci de licitació d’ aquest contracte. De 
conformitat amb el que preveu l’ article 159.6 d) de la LCSP d’ aquesta manera quedarà 
garantit, mitjançant un dispositiu electrònic, que l’ obertura de les proposicions no es realitza 
fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació, pel que no es celebrarà acte 
públic d’ obertura d’ aquestes. 

Els empresaris han de facilitar aquesta paraula clau abans del moment de l’ obertura dels 
sobres/arxius electrònics de què es tracti. 

Cas de no facilitar-la dins del termini a què s’ha fet referència, resultaran exclosos de la 
licitació. 
 
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. 
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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: 
 

o Mitjans: Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es 
refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en 
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació 
de les ofertes per un import igual o superior a 19.000 euros 

 

 

b) Solvència professional o tècnica: 

 

o Mitjans: Una relació dels subministraments principals efectuats de la 
mateix naturalesa o similar 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 13.300 
euros, la data i el destinatari públic o privat 

 
D’acord amb l’article 159.6 de la LCSP s’eximeix a les empreses licitadores d’acreditar la 
seva solvència. 
 
 

1.12) Criteris d'adjudicació automàtics 

 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, amb una ponderació 
màxima de 100 punts, a raó del següent detall per a cadascun d’ ells: 
 
 
Criteris avaluables de forma automàtica  (de 0 punts fins a un màxim de 100 punts) 
 
* Preu ofertat ..............................De 0 punts fins a un màxim de 80 punts 

 

Els licitadors hauran d’indicar en les seves proposicions econòmiques el preu a què es 
comprometen per a la prestació de l’objecte d’aquest contracte durant la seva vigència, és a 
dir, hauran d’igualar o minorar l’import de 19.000,00 euros, IVA exclòs, establerts com a tipus 
licitatori d’aquest contracte, expressant l’import ofert en euros i amb un màxim de dos 
decimals. 
 

Els empresaris hauran d’indicar l’IVA en qualsevol dels casos, com a partida independent. 
 

S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs. 
 

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

 
* Millores ..............................De 0 punts fins a un màxim de 20 punts 

 

Per aportació d’un element afegit de joc dins de l’àmbit de l’àrea de joc infantil, fins a un 
màxim de dos (2) elements i puntuable amb deu punts cadascun. 

 
Cadascun dels elements ha de tenir las característiques següents: 
 
- Molla i/o balancí: balancí de molla antipinçament, el disseny del qual ha de permetre el 
balanceig mitjançant palanca d´una sola peça i topes amortidors de goma. Poden ser de 
fusta tractada en autoclau, cargols i comandaments d´acer galvanitzat o inoxidable i 
plataformes d´hpl o hpde antilliscant. La molla ha de tenir un disseny que permeti el 
balanceig en totes direccions. 

 

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

 
 

1.14) Termini per a l’adjudicació 

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

 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
 
1.16) Ofertes anormalment baixes 

 
En l’adjudicació amb un únic criteri de valoració basat en el preu, es consideraran ofertes 
anormalment baixes aplicant els paràmetres objectius que preveu l’article 85 del RGLCAP. 

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

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

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

 
1.17) Garantia provisional 
 
No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment obert 
simplificat abreujat o sumari. 
 
 
1.18) Garantia definitiva 

 
No procedeix la constitució de garantia definitiva, en tractar-se d’un procediment obert 
simplificat abreujat o sumari, ateses les previsions de l’ article 159.6 apartat f) de la LCSP. 
 
 
1.19) Presentació de documentació per part del proposat a l’adjudicació. Renúncia i 

desistiment del procediment 
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7  dies 
hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article 
159.4 de la LCSP haurà de presentar els documents següents: 
 
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari a través dels mitjans 
següents: 
 
Empresaris persona física: han de presentar el document nacional d’identitat o document 
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que el substitueixi. 
 
Empresaris espanyols persona jurídica: han d’aportar l’escriptura o el document de 
constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els quals constin les normes per les quals es 
regula la seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre públic que 
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti. L’objecte social que consti 
a l’escriptura de constitució haurà d’abastar completament l’objecte d’aquest contracte. 
 
Quant el licitador no actuï en nom propi o es tracte de persona jurídica, poder notarial de 
representació. 
 
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 ho han d’acreditar documentalment, segons el Decret 107/2005 de 31 
de maig, del Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya. 

 
Les empreses que participin agrupades amb caràcter temporal (UTE), cadascuna d’elles 
haurà d’acreditar la seva capacitat per contractar indicant els noms i circumstàncies dels 
empresaris que subscriuen la proposició, la participació de cadascun dels empresaris en 
l’empresa, i la designació de la persona i entitat que, durant la vigència del contracte, 
ostentarà la seva representació davant l’Administració. Tot això d’acord amb allò que 
preveuen l’article 69 LCSP i 24 del Reglamento General de la LCAP, aprovat per RD 
1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP). 
 
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposi 
d’aquests. 
 
c) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
 
d) Si escau, certificat que acrediti la carència d’antecedents per delictes de caràcter sexual. 
En compliment a les obligacions establertes per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de 
modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, pel que fa a professions, 
oficis i activitats que impliquin contacte amb menors, el aspirants hauran d’acreditar la 
carència d’antecedents per delictes de caràcter sexual.  
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha 
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 159.4.f).4º de la 
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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 

 
La formalització s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació per part del 
proposat com a contractista, que haurà de tenir lloc dins el termini màxim de quinze (15) dies 
hàbils, a comptar des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació. 

 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de l’acceptació de l’adjudicació. 
 
 

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

 
L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva la realització de comprovacions sobre la 
qualitat de l’objecte del contracte, a la seva recepció. 
 
 
2.2) Drets i obligacions de les parts 
 
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: 
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 Facilitar a l’Ajuntament la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol 
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 

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

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

 

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

 

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

- El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els danys i 
perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o 
servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del 
personal a càrrec seu o 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 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 haurà de lliurar els béns objecte del subministrament en el temps i lloc 
indicats al contracte 
 
 

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: 

 
- Els productes instal·lats disposaran de distintius i/o certificats que reconeguin les seves 

característiques ambientals (Etiqueta ecològica europea, Distintiu de Garantia de Qualitat 
Ambiental del Departament de Medi Ambient, Certificat de Gestió Ambiental EMAS/ISO 
14001) o altres distintius o certificats avalats per organismes independents.  

- L’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades. 
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Aquestes obligacions tenen el caràcter d’obligacions contractuals essencials de conformitat 
amb allò que preveu l’article 211.1f) de la LCSP, de manera que el seu incompliment serà 
causa de resolució del contracte. 

 
 

2.4) Modificació del contracte 
 

 
No es preveu la modificació del contracte. 

 
 

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

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

 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 
compreses en l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar 
les factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint les requeriments 
tècnics detallats en la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 
 
https://seuelectronica.vilanova.cat/factura_electronica  
 
 
2.6) Revisió de preus 

 
No s’admet la revisió de preus en no trobar-se aquest contracte dins dels supòsits específics 
a què es refereix l’ article 103.2 de la LCSP. 
 
 
2.7) Penalitats 

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

a) per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat diària               -
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durant els primers deu dies- en la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del 
contracte, IVA exclòs. A partir de l’onzè dia, es considerarà compliment defectuós del 
contracte, d’acord amb allò establert en l’article 192 de la LCSP i la clàusula 3.h) del 
present Plec.  

 

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 qualificats com a greus o molt greus, 
que comportin una infracció de les condicions contractuals, comportant una deficient 
execució de les prestacions del contracte. En tot cas tenen la consideració de lleus:  

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

2) Es qualifiquen com a greus els incompliments o compliments defectuosos en l’execució 
de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de les 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) La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu. 
e)  Negativa a cooperar amb la corporació municipal. 
 

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

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

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

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

de coordinació i d’execució de la prestació. 
h) Retard de més de deu dies laborables en el compliment del termini de lliurament. 
 

 
C) El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que pugui 
ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el compliment de 
les prestacions amb les següents quanties:  

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

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

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

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

 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants 
de la LCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar 

amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establerts en la clàusula 2.3 del 

present PCAP.  
 

 

2.9) Termini de recepció de les prestacions del contracte 

 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar de 
la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el 
corresponent document acreditatiu [acta de recepció]. 
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2.10) Termini de garantia del contracte. Propietat dels treballs 

 
Es fixa un termini de garantia mínim de dos (2) anys a comptar des de la data de recepció i/o 
conformitat de la prestació contractada. 
 

 
2.11) Cessió i subcontractació 

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

 
 

2.12) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 
 
No és procedent. 
 
 
2.13) Confidencialitat de la informació 
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials mitjançant l’eina Sobre 
Digital. No obstant això, l’òrgan de contractació farà la seva valoració respecte de la 
declaració de confidencialitat i aquesta serà la que valdrà a tots els efectes. 
 
No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. No tenen 
en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el 
DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial 
de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement 
de la informació de referència. 
 

De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests 
com a confidencial. 
 
D’acord amb allò que preveu l’article 5 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, els responsables i encarregats del 
tractament de dades així com totes les persones que intervinguin en qualsevol fase d’aquest, 
estan subjectes al deure de confidencialitat a què es refereix l’article 5.1 f) del Reglament 
(UE) 2016/679. 
 
L’obligació general assenyalada en l’apartat anterior és complementària dels deures de 
secret professional de conformitat amb la seva normativa aplicable. 
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Les obligacions que estableixen els apartats anteriors es mantenen encara que hagi finalitzat 
la relació de l’obligat amb el responsable o encarregat del tractament.  
 
 
2.14) Règim jurídic de la contractació 

 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, les clàusules 
dels quals es consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en 
matèria de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents: 
 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 
 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel 
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment. 
 
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, a la normativa de desenvolupament  i al que estableix el Reglament (UE) 
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic 
en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el 
seu defecte, les normes de dret privat, així com per la resta de normativa legal aplicable. 
 

2.15) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 

 
1.Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. A aquets efectes, s’enviaran els avisos 
de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu 
electrònic habilitades i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en 
el DEUC, d’acord amb el que s’indica en l’apartat 5 d’aquesta clàusula. 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154152672342225 
 
 
 
 
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 

 

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

mediambientals del contractista. Planificació preventiva en cas de concurrència 
empresarial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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 
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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 del contracte , per un import mínim 
de 100.000 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. 
 
 
2.18) Lloc de prestació/realització dels serveis objecte del contracte 

 
El lloc fixat per a la prestació de l’objecte del contracte és Vilanova i la Geltrú, concretament 
l’espai de la Plaça Charlie Rivel indicat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
2.19) Responsable del contracte i de la unitat de seguiment 
 

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

 
Annex (a inserir en el Sobre Únic Digital) 
 
Model de declaració responsable i de proposició avaluable d’acord amb criteris 
automàtics 
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El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF 
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de 
contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax 
núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots, 
si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT: 

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

 

☐Gran empresa. 

☐Mitjana, petita o microempresa. 

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

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

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

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

financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.11) del PCAP i que es 
compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals / materials descrits a la 
dita clàusula. 

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

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

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

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

 
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 

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

 
- L’ empresa contractista declara que té la capacitat per aplicar, en cas que el contracte 

comporti el tractament de dades de caràcter personal, les mesures tècniques i organitzatives 
apropiades per garantir i acreditar que el tractament s’efectua de conformitat amb la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la 
normativa de desenvolupament i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE) 
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- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la 
seva participació en aquest procediment de contractació. 
 

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

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

discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en 
la legislació vigent. 

 

☐SÍ  ☐ NO              ☐ NO obligat per normativa  
-  

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

☐SÍ  ☐ NO              ☐ NO obligat per normativa  

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

al PCAP. 
 

☐ SÍ  ☐NO   

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

 

☐Està subjecta a l’IVA. 

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

no-subjecció o l’exempció. 
 

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

☐Està subjecta a l’IAE. 

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

no-subjecció o l’exempció. 
 

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

 

☐SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

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

 

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

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

comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:   
 
 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 
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*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, 
per escrit, a 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): ........................................... 
................................................................................................................................... 

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació 
assenyalada en la clàusula 1.19) del PCAP. 

 
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: 
 

1.  Proposta econòmica.   

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

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

Import total (en xifres i en lletres) 
      
 
 
2. Millores   

Aportació d’elements afegits (en xifres i lletres) 
      

Breu descripció de l’element 1 
      

Breu descripció de l’element 2 
      
 
 
Signatura de la persona proposant i segell de l’empresa 
Lloc i data                                                         
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9. Secretaria General.  
Número: 13/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROLADORS 
D’ACCESSOS PEL MERCAT NO SEDENTARI DEL TERME MUNICIPAL  DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ  
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
 
ACORD:  
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert simplificat, i el plec de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars per a la contractació del servei de controladors 
d’accessos pel Mercat no sedentari del Centre del terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 de la 
LCSP, per un període d’1 any, prorrogable 3 anys més per períodes anuals, i amb un 
pressupost base de licitació de anual de 27.496€, més 5.774,16€ corresponents al 21% 
d’IVA, que fan un total de 33.270,16€ (TRENTA-TRES MIL DOS-CENTS SETANTA  EUROS 
AMB SETZE CÈNTIMS D’EURO). 
 

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

 

Servei Estimació 
de serveis/ 
prestacions 
a realitzar 

Import 
preu 
unitari 
base 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import 
IVA 

Total 
import 
preu 
unitari 
base IVA 
inclòs 

Controladors 1.120 hores 
anuals 

16€/h 21% 3,36€ 19,36€/h 

Coordinador 
dels 

controladors 

532 hores 
anuals 

18€/h 21% 3,78€ 21,78€/h 

 
 

TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà amb 
càrrec a la partida 10.4312.2120201 Manteniment mercadals del pressupost vigent.  
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i    
suficient. 
 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 35.1.g) 
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LCSP.  
 
QUART. Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 

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

executiu, podeu interposar els següents recursos: 

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

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 

CONTROLADORS D’ACCESSOS PEL MERCAT NO SEDENTARI DEL CENTRE AL 

TERME DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE  

L’objecte del contracte és la prestació del servei de controladors del mercat no sedentari del 

centre al terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 

El mercat no sedentari del centre té com a marc l’espai obert que ocupa la pl. Soler i 

Carbonell, C. Lleida, C. Josep Llança i Av. Francesc Macià, tot al voltant de l’edifici on 

s’ubica el Mercat del Centre. El mercat consta d’unes 145 parades de tot tipus. 

El servei s'ha de prestar de manera continuada en el torn de matí en els horaris que 

s’indiquen:  

1 coordinador controlador d’accessos de 6.00 a 16:00 hores (10h) cada dissabte que 

hi hagi mercat, més l’hora (1h) de la reunió mensual. 

2 controladors d’accessos de 6:00 a 16:00 hores (10h) cada dissabte que hi hagi 

mercat.  

En base a aquestes dades s’estima que el nombre aproximat d’hores que es prestarà és de 
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10 hores pels 2 controladors d’accessos i de 11 hores pel coordinador. 

A més a causa de la reorganització del mercat es necessitarà incrementar el servei en 2 

controladors, en horari de 6.00 a 16.00 hores (10h), cada dissabte durant 1 mes a 

especificar per l’ajuntament. 

4.-CONTINGUT DEL SERVEI 

El servei distingeix clarament les funcions del coordinador controlador d’accessos i dels dos  

controladors d’accessos.  

Les funcions del personal de control d’accés seran les específiques del personal de control 

d’accés d’acord amb la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 

espectacles públics i les activitats recreatives, i el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual 

s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. En cap cas aquest 

personal pot assumir o exercir les funcions pròpies del vigilant de seguretat privada. 

4.1- FUNCIONS DELS CONTROLADORS D’ACCESSOS 

L'àmbit funcional del contracte, les operacions concretes, les tasques a realitzar i el 

procediment de treball són els detallats a continuació:  

1. Control d’assistències i absències. 

2. Servei d'informació per facilitar l'accés als vehicles autoritzats d'acord amb les 

indicacions prèvies i/o informar de les rutes alternatives.  

3. Assegurar-se de que es manté la ubicació de les parades al mercat segons planell 

lliurat pel tècnic del mercat. 

4. En situacions d'urgència i necessitat, avís als serveis corresponents (policia, bombers 

i 112). 

5. Col·laborar en les possibles emergències que es puguin produir així com en el pla 

d’evacuació i emergència. Participar en el control de les situacions de risc que puguin 

afectar a la integritat física de les persones o dels béns que es trobin dins del mercat 

objecte del contracte.  

6. Orientar i/o informar als usuaris i visitants del mercat en l’horari del servei. 

7. Informar, si es el cas, al responsable del contracte i, en el seu cas, a l’autoritat 

competent de l’existència de venedors furtius al mercat. 

 

4.2- FUNCIONS DEL COORDINADOR CONTROLADOR D’ACCESSOS 
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Les funcions seran, a més de les mencionades en el punt anterior (controladors d’accessos): 

Assistir a les reunions del seguiment i aquelles reunions que l’ajuntament consideri 

necessàries fora de l’horari de mercat. 

Assistir a la reunió mensual de planificació del mercat.  

Posar en coneixement de l’Ajuntament qualsevol incidència o incompliment amb la finalitat 

d’adoptar les mesures de correcció oportunes, amb aquesta finalitat el coordinador farà arribar 

un informe post servei on reflectirà les principals incidències observades en l’exercici de la 

prestació del servei per tal d’avaluar el servei i millorar-lo. 

 

5. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATARIA 

Garantir que es compleixin les activitats en els termes acordats i vetllar per la qualitat tècnica 

de la feina. 

Garantir la prestació del servei a tota hora. 

L'empresa adjudicatària s’ha de responsabilitzar de qualsevol tipus d'imprevist, de situació o 

d’accident que es produeixi durant la prestació del servei, per la qual cosa ha de subscriure 

una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i d’accidents en els termes descrits en el 

PCAP. 

L'empresa adjudicatària ha de proporcionar els uniformes al personal (vestuari identificatiu i 

equipament adequat) 

Per tal de millorar la comunicació entre els treballadors, serà necessari que s’aportin 3 

telèfons mòbils, 1 per a cada treballador que estigui de torn, per tal de tenir comunicació 

directa entre ells i la direcció del mercat. L’empresa haurà de comunicar quin telèfon 

correspon a cada controlador per tal de facilitar la comunicació. Si s’efectuen canvis en els 

terminals que impliquin el canvi de número s’haurà de comunicar. 

Complir estrictament la normativa i les disposicions aplicables en matèria laboral, de seguretat 

i salut en el treball. 

Per desenvolupar l'activitat que és l’objecte del contracte, l’empresa adjudicatària ha de 

designar un coordinador de la seva plantilla per controlar i supervisar que la prestació del 

servei s’efectuï d'acord amb el que disposen aquest Plec i les directrius i les instruccions del 

mercat. 

Presentar puntualment la informació i les dades que la direcció del mercat li sol·liciti. 

L’empresa contractista lliurarà un informe desprès del mercat indicant les incidències i 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154152672342225 
 
 
 
 
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 

 

assistències del paradistes al mercadal. 

L’empresa contractista estarà obligada a assistir a la reunió inicial, prèvia a l’inici de la 

prestació del servei, que organitzin els responsables municipals del mercat.  

L’empresa contractista com a màxim un dia abans de la reunió inicial, haurà de presentar les 

dades del coordinador, responsable de seguiment del contracte.  

L’empresa contractista haurà de garantir que el personal col·labori activament amb 

l’organització i responsables municipals en l’organització i gestió del mercat 

En el supòsit que el comportament d’algun membre de l’empresa contractista i/o del seu 

personal no sigui correcte, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva el dret de proposar, 

motivadament, la seva substitució. L’empresa estarà obligada a substituir-lo immediatament i 

el personal substituït no podrà tornar a prestar servei en el recinte. A aquest efecte tindran 

validesa les comunicacions realitzades per part del cap de promoció econòmica, mitjançant 

correu electrònic, dirigit a l’interlocutor designat per l’empresa. 

L’empresa contractista es farà responsable de qualsevol dany o perjudici que es 

pugui produir en els bens objecte del contracte, durant la prestació dels serveis dels 

seus treballadors, en el sector de parades del mercat o a les carpes exteriors. 

Els canvis de personal s’han de comunicar per escrit a la direcció del mercat, 

adjuntant la titulació del nou personal contractat. És obligació de l'empresa garantir el 

traspàs de la feina de manera efectiva per donar la cobertura habitual de l'activitat. 

L’empresa haurà de garantir que el personal proposat per la prestació del servei 

estarà degudament habilitat i identificat amb la seva targeta identificativa de 

“Personal de control d’accessos”, d’acord amb el Reglament del Decret 112/2010, de 

31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 

recreatives i la resta de normativa sectorial. 

7.-MECANISMES DE CONTROL DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

El responsable del mercat promourà i convocarà les reunions que resultin necessàries a 

l’objecte de solucionar qualsevol incident en l’execució de l’objecte del contracte.  

El responsable del servei (tècnic) i el cap de mercats es reunirà amb una periodicitat 

mensual amb el coordinador del mercat, de l’empresa contractista, amb l’objectiu de fer el 

seguiment de l’evolució del servei i organitzar les tasques a realitzar durant el mes següent. 

A més de les reunions, durant el transcurs del present contracte, l’empresa adjudicatària 

lliurarà, almenys els següents informes i documents:  

Fulls de servei diaris, en acabar cada jornada de servei, el responsable de 

l’adjudicatària realitzarà un informe amb les incidències que hagin tingut lloc, els 
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horaris realitzats, la persona responsable del mercat durant aquell dia i les tasques 

desenvolupades durant el mercat. Aquests fulls es guardaran i es lliuraran una 

vegada realitzat el servi diari al responsable del servei. La seva informació serà 

utilitzada per obtenir resultats del servei, i realitzar la seva avaluació. 

La persona designada per l’ajuntament com a responsable del contracte, donarà les 

instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació contractada i 

conformarà la facturació derivada de l’execució del contracte. 

El responsable del contracte, per part de l’ajuntament, realitzarà visites aleatòries al mercat 

per tal de comprovar les funcions i horari marcat en el plec. En cas que no es compleixin les 

funcions o els horaris de la prestació dels serveis es realitzarà requeriment a l’adjudicatari 

quan aquest no sigui satisfactori i l’empresa haurà de fer les correccions necessàries. 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE 
SERVEIS DEL SERVEI DE CONTROLADORS D’ACCESSOS PEL MERCAT NO 
SEDENTARI DEL CENTRE DEL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT  
 
Exp. Núm: 13/2020-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 

mediambientals del contractista. Planificació preventiva en cas de  
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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 Model de declaració responsable i de proposició avaluable d’acord 

amb criteris automàtics  
 
   

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

 
És objecte del present plec la contractació de serveis promoguda pel Servei de Promoció 
econòmica consistent en el servei de controladors d’accessos Pel Mercat no sedentari del 
centre al terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 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, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 99.3 LCSP, donat que la naturalesa de l’objecte del contracte no ho 
permet, doncs està constituït per una única prestació.  
 
El Codi CPV que correspon és el 79714000-2, Serveis de vigilància. 
 
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 de la contractació, formulat en termes de preus 

unitaris, es fixa en la quantitat anual de 33.270,16 euros (IVA inclòs). 
 

L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de 5.774,16€. 
 
Els preus unitaris base de licitació s’estableixen pels imports següents: 
 

 

Servei Estimació 
de serveis/ 
prestacions 

Import 
preu 
unitari 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import 
IVA 

Total 
import 
preu 
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a realitzar base 
IVA exclòs 

unitari 
base IVA 
inclòs 

Controladors 1.120 hores 
anuals 

16€/h 21% 3,36€ 19,36€/h 

Coordinador 
dels 

controladors 

532 hores 
anuals 

18€/h 21% 3,78€ 21,78€/h 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus unitaris 
base definits com a tipus licitatori, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
 
Les propostes hauran d’incloure la totalitat dels preus unitaris que comprèn la present 
contractació. En absència d’algun preu unitari es considerarà que l’oferta es correspon 
amb el preu unitari base de licitació. 
 
El pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat 
d’acord amb les estimacions de les prestacions a realitzar durant l’execució del 
contracte i no suposa una obligació de despesa per part de l’Ajuntament, atès que 
aquest es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant l’execució 
del contracte. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència, i porta implícits tots aquells conceptes previstos a 
l’art. 100 LCSP i concordants. 

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

 Costos directes: 21.759,28€.  
 

Els costos laborals s’han calculat prenent com a referència el Conveni laboral del 
Lleure, publicat en el DOGC núm. 6910 que estableix les següents retribucions per 
gènera i categoria professional: 

 
 

Grup 
Professional 

Salari 
anual 

Salari mensual 
(12 pagues) 

Salari mensual 
(14 pagues) 

Grup IV 
Controlador 

13.500,00 € 1.125,00 € 964,29 € 

 

 Costos indirectes: 1.572,96€ 

 

 Altres despeses: 2.883, 76€ 

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

pressupostària 1043122120201 del vigent pressupost. Per als exercicis següents 
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subordinada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 

 
Quant a la durada: 

 
El contracte, un cop acceptada l’adjudicació pel contractista, tindrà una durada de d’UN ANY 
a comptar des de l’inici de la prestació del servei. 

 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en la resolució de l’adjudicació d’acord amb 
l’article 35.1.g) LCSP. 

 
Quant a la pròrroga: 

 
El contracte serà prorrogable de forma expressa, per períodes anuals, sense que la durada 
de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 3 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 82.488,00 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: 27.496,00 euros 
b) Pròrrogues: 54.992 euros 
c) Modificacions previstes: no es preveuen 

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

 

El sistema de determinació de preus d’aquest contracte és el de preus unitaris, d’acord 
amb la regulació de l’article 102.4 de la LCSP. D’ acord amb l’ exposat, constituirà el preu 
definitiu del contracte que es pugui derivar de la tramitació d’aquest procediment el que en 
resulti de multiplicar el nombre de serveis prestats dins la vigència d’aquest contracte pel 
preu unitari d’adjudicació de cadascun d’aquests – segons tipologia - amb la limitació 
màxima del pressupost base de licitació. És a dir, en el contracte s’aplicaran els preus 
unitaris adjudicats, pels serveis efectivament prestats i/o realitzats. A tal efecte, es fixen com 
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a preus unitaris màxims, els que es detallen a la clàusula 1.3 lletra a) del present plec, però 
l’Ajuntament no té l’obligació d’exhaurir el pressupost de licitació, per tant no suposa una 
obligació de despesa per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la seva totalitat atès 
que aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant l’execució 
del contracte, sense sobrepassar en cap cas el pressupost base total de licitació. 
 

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

 

La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació 

harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a 
terme mitjançant procediment obert simplificat i adjudicació amb més d’un criteri 
d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la 
LCSP. 
 

L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, i 
l’interlocutor per aquest contracte és el Servei de Contractació, adscrit a Secretaria General, 
telèfon 93 8140000, correu electrònic contractacio@vilanova.cat i adreça a la plaça de la 
Vila, núm. 8, 1a planta, 08800 Vilanova i la Geltrú. 
 

L’òrgan de contractació estarà assistit per la Mesa de contractació d’acord amb allò que 
preveu l’article 326 de la LCSP. 

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

1. La documentació relativa a la licitació d’aquest contracte es pot obtenir per mitjans 
electrònics en el perfil del contractant de la pàgina web de l’ajuntament de Vilanova i La 
Geltrú www.vilanova.cat. 
 
2. Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així 
com la composició de la Mesa de Contractació, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a 
través de l’adreça següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf  
 
1.10) Presentació de proposicions 

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

Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document “Instruccions 
sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació” publicat en el 
perfil de contractant. 
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La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, signada electrònicament, en dos sobres digitals, en els termes següents: 

 
SOBRE A  

 
Contindrà la documentació administrativa i la tècnica relativa als criteris d’adjudicació que 
depenguin d’un judici de valor següent: 
 

 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a 
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a annex 1 al 
PCAP.  
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 

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

 Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor. 
En concret, en virtut de la clàusula 1.12) lletra A dels presents plecs el document 
següent: 

- Procediment de resolució d’incidències.  

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

 
SOBRE B   
 
Contindrà la proposició econòmica i la documentació tècnica relativa als criteris avaluables 
de forma automàtica següent: 

 

a) Proposició econòmica. En tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica, basada 
en el preu, d’acord amb el model que consta com annex 2 al PCAP. 
  

b) Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica. 
En concret, en virtut de la clàusula 1.12) lletra B dels presents plecs els documents 
següents:  

 

 Vida laboral. 

 Còpia dels contractes de treball. 

 En cas de que els serveis s’hagin prestat a una administració pública: certificat 
dels serveis prestats.  
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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: 
 

Es requereix que s’acrediti un volum de negocis, o bé volum anual de negocis en 
l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims 
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i 
de presentació de les ofertes per un import igual o superior a 41.203,50€.  
 
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 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 tes últims anys, en la qual s’indiqui l’import mínim de 19.247,20€, la 
data i el destinatari, públic o privat; quan sigui necessari per garantir un nivell 
adequat de competència, els poders adjudicadors poden indicar que es tenen en 
compte les proves dels serveis que depenen de l’òrgan de contractació, els 
serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan 
el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, 
a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada 
dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si 
s’escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l’òrgan de 
contractació l’autoritat competent.  

II. Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a 
l’empresa, de què es disposa per l’execució del contracte. Per l’execució del 
contracte es requereix un equip mínim de 2 controladors d’accessos i un 
coordinador dels controladors d’accessos que estiguin amb possessió de 
l’habilitació professional de “Personal de control d’accés” (TIP controlador 
d’accés) emesa per la Direcció General competent, que hauran d’acreditar 
mitjançant la titulació original o compulsada.  

III. Declaració en que s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es 
disposa per a l’execució de les prestacions. Per l’execució del contracte es 
requereix que com a mínim cada controlador, inclòs el coordinador, tingui un 
telèfon mòbil per a garantir que la comunicació entre ells i el tècnic del mercat 
sigui directa i immediata.  
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Les empreses de nova creació acreditaran la solvència tècnica o professional 
mitjançant els requisits II i III.  
 

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 al PCAP i que, en particular, 
haurà de comprendre els requerits com a criteris de solvència tècnica o professional.  
 
Aquests compromisos s’integraran en el contracte i tindran la consideració d’obligacions 
contractuals essencials. El seu incompliment constituirà causa tant de resolució del 
contracte com d’imposició de penalitats proporcionals a la gravetat de l’incompliment i 
fins un màxim del 10 per 100 del pressupost del contracte.  
 

1.12) Criteris d'adjudicació automàtics 

 
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: 
 

A) Criteris que depenen d’un judici de valor, fins a 15 punts (15%)  
 

 Creació d’un procediment de resolució d’incidències ........... fins a 15 punts.  
Es valorarà la creació d’un procediment de resolució de les incidències que puguin 
sorgir durant la prestació del servei, tenint en compte les especificacions sobre el 
mateix que es fan al plec de prescripcions tècniques.  
No serà objecte de valoració la mera descripció dels requisits d’execució del servei ja 
detallats en el plec de prescripcions tècniques.  
Per valorar el procediment de resolució d’incidències es tindrà en compte l’existència 
de: 

 Protocol d’actuació davant aldarulls ....................................fins a 5 punts.  

 Protocol d’actuació davant de conflictes entre usuaris/treballadors 
............................................................................................ fins a 5 punts.  

 Protocol d’actuació davant d’emergències ...........................fins a 5 punts.  
Aquests protocols han d’especificar les circumstancies que poden donar lloc a la seva 
aplicació així com quines són les actuacions que caldrà dur a terme, concretament: 

- Les persones que es faran responsables de l’actuació.  
- La detecció i mesures preventives que es duran a terme per evitar la 

incidència. 
- Les mesures de suport, si es el cas. 
- El procediment d’actuació en cas que la incidència s’hagi iniciat. 
- La resolució de la incidència, fent referència a les mesures correctores i 

protectores que s’haurien d’adoptar.  
 

B) Criteris avaluables de forma automàtica (De 0 punts fins a un màxim de 85 
punts). 
 

 Preu ofertat.......................................De 0 punts fins a un màxim de 75 punts. 
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta – seguint el model de l’annex 2 
d’aquest plec - el preu unitari base de licitació establert (IVA exclòs) per el nombre d’hores 
estimades de prestació dels serveis que en constitueixen el seu objecte. Això és, hauran 
d’indicar en les seves respectives proposicions econòmiques el preu unitari de l’hora a què 
es comprometen per a la prestació dels serveis que constitueixen el seu objecte durant la 
seva vigència així com també per les seves pròrrogues.  
 

Hauran de minorar o igualar els preus unitaris de 16€ l’hora dels controladors i 18€ l’hora del 
coordinador, establerts com a preu unitari base de licitació d’aquest contracte, IVA exclòs, 
expressant l’import en euros, amb un màxim de dos decimals i indicant-ne l’IVA a aplicar com 
a partida independent.  
 

S’assignaran 75 punts a l’oferta que més millori el pressupost base de licitació, 0 punts a les 
ofertes iguals als preus unitaris base de licitació, IVA exclòs, a què s’ha fet abans referència. 
La resta d’ofertes es valoraran de forma proporcional amb aplicació de la següent formula: 
 
(1) –(3)  x 4 = Puntuació 

(1) – (2) 
 
A on : 
(1)= Preu unitari base de licitació d’aquest contracte 
(2)= Millor oferta formulada 
(3)= Preu unitari ofert per licitador al qual s’està valorant 
(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. 
 

 Experiència del personal adscrit a l’execució del contracte en mercats de 
similar naturalesa en poblacions de més de 30.000 habitants 
.............................................................................. fins a un màxim de 10 punts  

 
Es puntuarà l’experiència de les persones adscrites a l’execució del contracte a raó de 2 
punts per any treballat fins a un màxim de 10 punts.  
 
Només es puntuarà l’experiència del personal adscrit a l’execució del contracte que s’acrediti 
amb la vida laboral i còpia dels contractes de treball o en el cas d’administracions públiques 
aquella que s’acrediti amb el certificat dels serveis prestats.  
 
1.13) Criteris de desempat 
 
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la Llei. 

 
1.14) Termini per a l’adjudicació 

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

 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
1.16) Ofertes anormalment baixes 

 
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, es 
consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada, 
d’acord amb els paràmetres objectius que fixa l’article 85 RGLCAP. 

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

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

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

 
1.17) Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 106 LCSP. 
 
1.18) Garantia definitiva 

 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.  
 
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 
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El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7  dies 
hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article 
159.4 de la LCSP haurà de: 
 
I. Acreditar la constitució de la garantia definitiva.  

 

II. Presentar els documents següents:  
 

a) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició 
dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte 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. 

 

b) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la 
declaració responsable aportada i la resta que sigui exigible.  

 
En ser obligatòria la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 
Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma, el licitador 
proposat com a adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació relativa als requisits 
previs per a contractar amb l’Administració si aquesta documentació consta en algun dels 
dits Registres. 
   

D’acord amb l’exposat, el licitador proposat a l’adjudicació haurà de presentar dins del 
termini a què s’ha fet abans referència, el certificat d’inscripció de l’empresa licitadora en el 
Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el 
Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat, 
d’acord amb la previsió de la Disposició Transitòria tercera LCSP. En aquest sentit, en el cas 
del ROLECE, també es podrà acreditar la sol·licitud d’inscripció en tràmit, d’acord amb la 
Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estado, de 24 de setembre 
de 2018. 

La data màxima per a la inscripció en el registre corresponent o, en el seu defecte i, només 
en el cas del ROLECE, de la sol·licitud d’inscripció, és la data final de presentació de 
proposicions en el procediment de licitació. 

 
En el cas que l’empresa licitadora escollida a l’adjudicació recorri a capacitats d’altres 
empreses per acreditar la solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu 
l’article 75 i 140.1.c) LCSP, haurà de presentar el certificat d’inscripció en el RELI o ROLECE 
de cadascuna de les empreses. Amb els mateixos termes per a la subcontractació. 
 

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha 
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 159.4.f).4º de la 
LCSP. 

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

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

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

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

 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar 
des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació. 

 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.  

 
 
 

2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 
2.1) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del 
contracte 
 
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 
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present contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 
 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 
2.3) Condicions especials d’execució 

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

 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 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 
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facilitada en la declaració esmentada en l’apartat anterior.  
 

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

 
2.4) Modificació del contracte 

 

 
No es preveu la modificació del contracte. 
 
2.5) Règim de pagament 
 
1. El pagament es realitzarà 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. 
 
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. 
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Els incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es qualificaran en: 

 
1) Lleus  
2) Greus  
3) Molt greus 

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

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

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

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

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

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

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

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

de coordinació i d’execució de la prestació. 
C) El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que pugui 
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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 del 10% de l’import d’adjudicació del 

contracte. 
 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o sobre 
la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir els pagaments 
esmentats. 
 
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 
a la clàusula 2.3. del present plec.  

 
2.9) Termini de recepció de les prestacions del contracte 

 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar de 
la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant l’acta 
de recepció. 
 
2.10) Termini de garantia del contracte. Propietat dels treballs 

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

 
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa 
contractada és propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
2.11) Cessió i subcontractació 
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Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització 
expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, 
i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot 
autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de 
les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial 
del contracte. 

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

 
2.12) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 
 
No és procedent. 
 
2.13) Confidencialitat de la informació 

 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials mitjançant l’eina 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 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154152672342225 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa legal aplicable. 
 

2.15) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 

1.Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. A aquets efectes, s’enviaran els avisos 
de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu 
electrònic habilitades i als telèfons mòbils que 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 es 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-NOTUM. 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154152672342225 
 
 
 
 
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 

 

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 imprescindible per al 
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de 
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat 
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de 
l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
 
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura del 
primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre i, en conseqüència, no es podrà efectuar la valoració de la seva oferta. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació de l’oferta mitjançant signatura electrònica i enviament del 
document “resum” de l’eina Sobre Digital, la qual no es considera presentada fins que no ha 
estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de l’eina. Amb la signatura del 
“resum” de les ofertes, s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document 
conté les empremtes electròniques de tots els documents que la componen. 
 
A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, l’empresa rebrà un justificant de 
presentació satisfactòria de l’oferta i, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.  
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en 
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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 
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-
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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 serveis definits a l’objecte del contractació impliqui el 
tractament de dades personals per part del Contractista, aquest assumeix la condició 
d’encarregat de tractament de dades personals responsabilitat de l’Ajuntament. El 
Contractista es compromet a establir, complir i respectar les següents obligacions que 
regulen el tractament i la gestió de les dades de caràcter personal a les que tingui accés en 
el desenvolupament del servei descrit a l’objecte del contracte: 

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

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

• El Contractista haurà de tenir regulat el Deure de Secret amb els seus treballadors i 
col·laboradors. 
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• 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 
l’Ajuntament o – en cas de que la reculli - remetrà la sol·licitud a l’Ajuntament en un 
termini no superior a 5 dies. 

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

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

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

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

Les obligacions establertes al present apartat tindran una durada indefinida i es mantindran 

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

A efectes de l’article 62 de la LCSP, les responsables del contracte són la Cap de Promoció 
econòmica Carme Dastis i la responsable de l’organització i gestió dels mercats no 
sedentaris Julia Salazar.  

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 SIMPLIFICAT  

 
ANNEX 1 AL PCAP 

Contracte del servei de controladors d’accessos pel Mercat no sedentari del centre al 
terme municipal de Vilanova i la Geltrú – Exp. Núm: 13/2020-eCONT 

 
Model de declaració responsable – Inserir en el sobre A 

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

 

- Que el perfil de l’empresa és el següent marcar amb una creu: 
 
 Gran empresa. 
 
 Mitjana, petita o microempresa. 

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

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

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

Social. 
 

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

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

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

 

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

 

- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb 
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar 
que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat 
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat 
sexuals. 
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- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i 
tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 

- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos 
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 
 

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

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

 
☐ SÍ  ☐ NO  ☐ NO obligat per normativa 

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

 
☐ SÍ  ☐ NO              ☐ NO obligat per normativa  

 
 

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

previstos al PCAP.  

☐ SÍ  ☒ NO   
 
 

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

☐  Està subjecta a l’IVA. 

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

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

 

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

☐  Està subjecta a l’IAE. 

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

donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció. 

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

☐ SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

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

 

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

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

comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:   

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    

    

 

*Camps obligatoris. 
 

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la 
dita circumstància, per escrit, a la Diputació de Barcelona/Organisme per tal de fer la 
modificació corresponent. 
 

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones 
a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades 
d’aquesta contractació, per tal que la Diputació/Organisme pugui facilitar-les al servei e-
Notum a aquests efectes. 

 

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

 

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 

documentació assenyalada en la clàusula 1.19) del PCAP. 

(Data i signatura)." 
 

ANNEX 2 AL PCAP 
 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA DE CONTRACTACIÓ 

 
DADES DE L’EMPRESA PROPOSANT 

Nom 
       

NIF/CIF 
       

Domicili social 
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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  
13/2020-eCONT 
Descripció de l’objecte  
Contracte del servei de controladors d’accessos pel Mercat no sedentari del centre al 
terme municipal 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                                                         

 
  
 
 
 
   
10. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000383/2019-UES. 
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APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
000383/2019-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS 
FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN 
DATA 21/08/2019. 
 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota 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 XXXXXX, perquè faci efectiu el pagament de 
la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament 
a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació.  
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta 
fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al 
què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent”. 
 
 
 
 
   
11. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000464/2019-UES. 
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APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
000464/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR 
EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 02/08/2019. 
 
 
 
 La  Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del 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 la persona titular del XXXXXX, perquè faci efectiu el pagament de la 
sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a 
través del procediment administratiu de constrenyiment.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
“ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos:  
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, 
si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
  
 
   
 
 
12. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000475/2019-UES. 
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APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
000475/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR 
EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 08/09/2019. 
 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
 
ACORD:  
   
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 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 la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el pagament de 
la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament 
a través del procediment administratiu de constrenyiment.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
“ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos:  
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, 
si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
  
 
   
 
 
13. Intervenció.  
Número: 24/2020/eINT. 
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APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
  
. 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
 
 ACORD:  
 
PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/6.  
Factures inferiors a 10.000€ 
 

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

Tercer Nom 

02 F/2020/896 14/02/2020 20008038 12,43 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/1145 01/03/2020 USRT2003000002 13,90 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

02 F/2020/893 14/02/2020 20008039 14,94 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/1030 19/02/2020 FV2002/00073 14,98 A58673849 ENDUTEX 
BARCELONA 

02 F/2020/894 14/02/2020 20008040 16,54 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/895 14/02/2020 20008041 16,94 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/902 14/02/2020 20008042 16,99 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/907 14/02/2020 20008043 17,87 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/899 14/02/2020 20008044 21,13 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/898 14/02/2020 20008047 29,89 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/900 14/02/2020 20008045 29,89 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/905 14/02/2020 20008046 29,89 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/901 14/02/2020 20008048 30,86 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/903 14/02/2020 20008049 34,96 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/897 14/02/2020 20008051 44,83 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/908 14/02/2020 20008050 44,83 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/1027 19/02/2020 50003484 57,03 B62219290 UNION PAPELERA 
MERCHANTING, SL. 

02 F/2020/904 14/02/2020 20008052 59,77 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/906 14/02/2020 20008053 64,69 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/910 14/02/2020 20008054 74,72 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/909 14/02/2020 20008055 76,34 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/911 14/02/2020 20008056 89,66 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/912 14/02/2020 20008057 89,66 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/915 14/02/2020 20008058 89,66 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/913 14/02/2020 20008059 100,45 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/1028 19/02/2020 50003485 107,99 B62219290 UNION PAPELERA 
MERCHANTING, SL. 
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02 F/2020/917 14/02/2020 20008060 110,65 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/1029 19/02/2020 4001209 148,23 B97883755 DELEX 
REPROMEDIA 

02 F/2020/914 14/02/2020 20008061 149,44 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/916 14/02/2020 20008062 149,44 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/1112 27/02/2020 A 2020/A/1417725 156,09 B66216821 NEODAL GLOBAL 
SERVICES, S.L. 

02 F/2020/1094 26/02/2020 A 20000590 169,40 A43132422 INFORMATICA I 
COMUNICACIONS 
TARRAGONA, S.A. 

02 F/2020/1106 27/02/2020 F20- 1535 171,84 A58707340 SET- PRAT PAPER 
DISTRIBUCIONS, 
S.A. 

02 F/2020/918 14/02/2020 20008063 181,38 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/1107 27/02/2020 F20- 1536 203,68 A58707340 SET- PRAT PAPER 
DISTRIBUCIONS, 
S.A. 

02 F/2020/919 14/02/2020 20008064 224,15 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/921 14/02/2020 20012971 266,25 B62724562 SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE, S.L. 

02 F/2020/1032 19/02/2020 FV2002/00293 344,05 A58673849 ENDUTEX 
BARCELONA 

02 F/2020/1031 19/02/2020 FV2002/00033 1.077,57 A58673849 ENDUTEX 
BARCELONA 

02 F/2020/1096 26/02/2020 BC20/0185 2.236,08 B43120534 AMBIENT, SERVEI 
DE CONTROL DE 
PLAGUES 

02 Total    6.789,09   

05 F/2020/1066 24/02/2020 2020-01896 9,44 B17580804 GIROCOPI, SL 

05 F/2020/1100 26/02/2020 2020/225 15,40 B65939092 NEUMATICOS J. 
GARCIA E HIJAS, 
S.L. 

05 F/2020/1101 26/02/2020 2020/226 15,40 B65939092 NEUMATICOS J. 
GARCIA E HIJAS, 
S.L. 

05 F/2020/1062 24/02/2020 2020-01889 46,90 B17580804 GIROCOPI, SL 

05 F/2020/1154 01/03/2020 USRT2003000024 758,07 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

05 Total    845,21   

06 F/2020/991 19/02/2020 A-2020/00020253 85,41 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2020/1012 19/02/2020 2020001 2.016,66 XXXXXX XXXXXX 

06 F/2020/1013 19/02/2020 2020002 2.016,66 XXXXXX XXXXXX 

06 Total    4.118,73   

07 F/2020/1095 26/02/2020 A/2001978 218,40 S5800004C EADOP 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

07 Total    218,40   

08 F/2020/1072 21/02/2020 576 686,64 XXXXXX XXXXXX 

08 F/2020/633 04/02/2020 AJ/2020/008 2.422,44 F61826053 ACTUA, S.C.C.L. 
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08 F/2020/632 04/02/2020 AJ/2020/007 3.958,17 F61826053 ACTUA, S.C.C.L. 

08 F/2020/1110 27/02/2020 40 5.046,82 XXXXXX XXXXXX 

08 Total    12.114,07   

09 F/2020/528 29/01/2020 A 2020/A/5358 1.739,00 G60729084 ASSISTENCIA I 
GESTIO INTEGRAL 

09 Total    1.739,00   

10 F/2020/962 17/02/2020 90799 47,25 J59835553 PINTURES 
GARRAF, S.C.P. 

10 F/2020/1126 28/02/2020 20000907 151,25 A08849622 CORPORACIO 
CATALANA DE 
MITJANS 
AUDIOVISUALS, 
S.A. 

10 F/2020/1170 02/03/2020 FA2003 32875 181,50 B65328932 ANXANET 
OPERADOR DE 
XARXES 

10 F/2020/1155 01/03/2020 USRT2003000018 185,47 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

10 F/2020/1124 28/02/2020 Emit- 000012 514,25 A61490728 ESCOLA DE GOLF 
PORTAL DEL ROC, 
S.A. 

10 F/2020/642 04/02/2020 200012 619,52 B61304937 VIGILANCIA Y 
SISTEMAS, S.L. 

10 Total    1.699,24   

20 F/2020/1063 24/02/2020 2020-01891 54,45 B17580804 GIROCOPI, SL 

20 F/2020/1162 01/03/2020 USRT2003000016 90,53 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

20 F/2020/1047 21/02/2020 22000882 114,95 A59367458 ID GRUP S.A. 

20 Total    259,93   

22 F/2020/1064 24/02/2020 2020-01892 17,40 B17580804 GIROCOPI, SL 

22 F/2020/1144 01/03/2020 USRT2003000011 50,28 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

22 Total    67,68   

32 F/2020/685 05/02/2020 CI0915721612 7,26 A80907397 VODAFONE 
ESPAÑA, S.A. 

32 F/2020/379 15/01/2020 2020-00177 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

32 F/2020/941 17/02/2020 2020-01561 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

32 F/2020/942 17/02/2020 2020-01562 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

32 F/2020/1065 24/02/2020 2020-01894 26,83 B17580804 GIROCOPI, SL 

32 F/2020/1061 24/02/2020 2020-01879 30,21 B17580804 GIROCOPI, SL 

32 F/2020/767 06/02/2020 15930 40,10 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

32 F/2020/580 02/02/2020 USRT2002000005 57,40 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
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TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

32 F/2020/743 06/02/2020 15912 63,48 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

32 F/2020/776 06/02/2020 16057 92,01 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

32 F/2020/788 06/02/2020 16039 92,01 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

32 F/2020/1008 18/02/2020 1 112,00 J62958228 TRACART, S.C.P. 

32 F/2020/928 14/02/2020 4461 116,80 J65790164 ANEM A 
TREBALLAR... SCP 

32 F/2020/927 14/02/2020 4462 138,20 J65790164 ANEM A 
TREBALLAR... SCP 

32 F/2020/611 03/02/2020 220200000347 
2000973 

218,22 A08187478 PAPEL AUTOMATIC, 
S.A. 

32 F/2020/1071 17/02/2020 10 1.155,00 XXXXXX XXXXXXX 

32 F/2020/1052 24/02/2020 119-1 1.837,93 B50608025 DESARROLLOS 
INFORMATICOS DE 
APLICACIONES 
LOGICIALES, S.L. 

32 Total    4.035,78   

33 F/2020/759 06/02/2020 15924 12,37 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

33 F/2020/683 05/02/2020 CI0915721613 18,17 A80907397 VODAFONE 
ESPAÑA, S.A. 

33 F/2020/782 06/02/2020 16051 51,65 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

33 F/2020/669 04/02/2020 2020-724-
100191375 

64,40 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

33 F/2020/565 31/01/2020 20SM1807/1000017 89,81 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

33 F/2020/960 18/02/2020 59 101,64 B62826946 RASDAL DXT, S.L. 

33 F/2020/982 19/02/2020 A-2020/00017860 121,70 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

33 F/2020/829 10/02/2020 EI20008341 133,10 B08658601 BEREAU VERITAS 
INSPECCION Y 
TESTING, 
S.L.UNIPERSONAL 

33 F/2020/830 10/02/2020 EI20008347 133,10 B08658601 BEREAU VERITAS 
INSPECCION Y 
TESTING, 
S.L.UNIPERSONAL 
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33 F/2020/887 13/02/2020 90 205,70 B43934884 DASO HYGIENIC 
S.L. 

33 F/2020/828 10/02/2020 EI20008332 211,75 B08658601 BEREAU VERITAS 
INSPECCION Y 
TESTING, 
S.L.UNIPERSONAL 

33 F/2020/703 05/02/2020 086163936541 
0359 
00Z006N0002378 

261,88 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

33 F/2020/97 06/01/2020 086163936541 
0331 
00Z006N0000354 

264,66 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

33 F/2020/842 10/02/2020 A/5958 295,01 52423397A SERGIO MARTINEZ 
SALMERON 

33 F/2020/847 11/02/2020 A  2001015 392,89 B63704928 CUSAL SUB. IND., 
S.L. 

33 F/2020/1046 21/02/2020 Reb- 1001016558 424,80 B58265240 FERRER OJEDA 
CORREDURIA DE 
SEGUROS, S.L. 

33 F/2020/891 13/02/2020 FC20 FC2000231 448,55 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

33 F/2020/813 06/02/2020 E159-20 451,00 B62039532 AUTOCARDS 
DOTOR, S.L. 

33 F/2020/689 05/02/2020 220200000414 
2001187 

561,92 A08187478 PAPEL AUTOMATIC, 
S.A. 

33 F/2020/923 17/02/2020 220200000833 700,00 G67401141 SPORT VOLEI 
AMATEUR TOUR 

33 F/2020/704 05/02/2020 086163936541 
0344 
00Z006N0002368 

5.970,56 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

33 Total    10.914,66   

34 F/2020/1017 19/02/2020 A 20000515 102,85 A43132422 INFORMATICA I 
COMUNICACIONS 
TARRAGONA, S.A. 

34 Total    102,85   

35 F/2020/742 06/02/2020 15911 20,58 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

35 F/2020/1073 21/02/2020 577 305,19 XXXXXX XXXXXX 

35 F/2020/639 04/02/2020 00127 1.376,57 XXXXXX XXXXXX 

35 F/2020/698 05/02/2020 SS-2020 1 6.181,38 G58219874 ATRA ASSOCIACIO 

35 Total    7.883,72   

43 F/2020/789 06/02/2020 16040 76,12 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

43 F/2020/744 06/02/2020 15913 84,23 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

43 Total    160,35   

50 F/2020/963 17/02/2020 2000025 1.058,75 A03010329 REDES 
SINTETICAS, S.A. 

50 Total    1.058,75   

54 F/2020/1034 11/02/2020 0001/2020 41,38 XXXXXX XXXXXX 
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54 Total    41,38   

MULTIAPLICACIÓ F/2020/659 04/02/2020 S 2020/S/30 32,34 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. 
- SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/623 03/02/2020 20004758 375,04 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

Multiaplicació 
Total 

   407,38   

Total general    52.456,22   

 
 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import 
total 

Tercer Nom 

06 F/2020/861 12/02/2020 Emit- 03 15.717,21 G59442350 CONFRARIA PESCADORS 
VILANOVA I LA GELTRU 

06 Total    15.717,21   

53 F/2020/622 03/02/2020 2000089 29.917,50 P0800354C MANCOMUNITAT TEGAR 
DEL GARRAF 

53 Total    29.917,50   

Total general    45.634,71   

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 
 

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

Tercer Nom 

02 F/2020/566 31/01/2020 20SM1807/1000027 142.414,79 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

02 Total    142.414,79   

53 F/2020/676 05/02/2020 A20H07000801000001 624.244,96 A28760692 VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A. 

53 Total    624.244,96   

Total general    766.659,75   

 
 
Resum total facturació 
 

 Import Recompte 

Factures < 10.000€ 52.456,22 114 

Factures entre 10.001€ i 50.000€ 45.634,71 2 

Factures > 50.001€ 766.659,75 2 

 864.750,68 118 

 
 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/6.  
 
TERCER: Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament de 
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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, 
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. Espai Públic.  
Número: 235/2020/eAJT. 
 
 APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ AL CONVENI 
MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I 
ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A   
  
   
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
 
ACORD:  
   

“PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al conveni marc de 
col·laboració entre l’Agència de residus de Catalunya i Ecoembalajes España SA, amb la 
finalitat de facturar i ingressar les quantitats econòmiques que corresponguin per la recollida 
d’envasos lleugers i d’envasos de paper/cartró. 

Per tramitar l’adhesió al conveni caldrà: 

-Instar a la Mancomunitat Penedès-Garraf a modificar la seva adhesió al conveni excloent a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

-Presentar l’acord de la Junta de govern local d’adhesió al conveni entre l’ARC i Ecoembes 

-Presentar la Fitxa d'Adhesió 
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-Presentar l'annex VIII del conveni 

SEGON. Notificar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) l’acord. 

TERCER. Facultar a l’Alcaldessa la signatura de tots els documents necessari per fer efectiva 
l’adhesió.  

QUATRE. 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. 

Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en 
depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, 
podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 

ANNEX I – Model del conveni d’adhesió d’una entitat o consorci 
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ANNEX II- Model de fitxa d’adhesió al conveni de col.laboració entre l’Agència de 
Residus de Catalunya i ECOEMBES 2013-2018 
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15. Llicències i Disciplina.  
Número: 001157/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER CARLTON 
CANONBALL MANAGEMENT, SL, PER A FER LA REFORMA INTEGRAL D'UN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR DE TRES HABITATGES I DIVISIÓ HORITZONTAL  a C. BARCELONA,   21 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
 
ACORD: 
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  CARLTON CANONBALL 
MANAGEMENT, SL, per a fer la REFORMA INTEGRAL D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 
TRES HABITATGES I DIVISIÓ HORITZONTAL, a C. BARCELONA,   21, (Exp.001157/2019-
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. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament el full d’assumeix de 

l’arquitecte visat pel corresponent Col·legi Professional, així com el full del coordinador de 
seguretat i salut i estudi de seguretat visat. Igualment cal portar el full del control de 
qualitat, el full d’estadística i el projecte de telecomunicacions. 

2. Les plaques solars instal·lades a la coberta inclinada, hauran de col·locar-se amb la 
mateixa inclinació d’aquesta, i no podrà tenir incorporat el dipòsit acumulador. 

3. Caldrà complir amb l’ordenança de la carta de colors de Vilanova i la Geltrú, tant pels 
materials com pels colors del parament de façana, fusteries i serralleries. 

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 
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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 
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. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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, 
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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. 

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

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

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154152672342225 
 
 
 
 
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 

 

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

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

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

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

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

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

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
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16. Llicències i Disciplina.  
Número: 001180/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER F. G. O., per a  SEGREGAR 
UN SOLAR EDIFICABLE EN DUES PARCEL·LES, al C. Sant Cristòfol, 20 i 22-26. 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
 
 
ACORD:  
 
   
PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  F. G. O.,  NIF XXXXXX, per a SEGREGAR 
UN SOLAR EDIFICABLE EN DUES PARCEL·LES, al C. Sant Cristòfol, 20 i 22-26, a C. SANT 
CRISTOFOL,   20, d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables amb les següents condicions particulars i generals:  
1. La parcel·la inicial objecte de segregació té la següent descripció: 

 Parcel·la de 483, 69 metres quadrats amb façana al carrer de Sant Cristòfol. 

2. Una vegada realitzada la segregació les parcel·les resultants tenen la següent descripció: 

 ENTITAT 1: parcel·la de 149,92 metres quadrats amb façana al carrer de Sant 
Cristòfol. 

 ENTITAT 2: parcel3la de 333.77 metres quadrats amb façana al carrer de Sant 
Cristòfol. 

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

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

 
CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de tercer, 

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

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

 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”  

 
   
17. Llicències i Disciplina.  
Número: 001199/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER N. Q. S., PER A  
FER CANVI D'US DE LOCAL A HABITATGE  a C. IMMACULADA CONCEPCIO,    3 BX 01. 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
 
ACORD:    
 
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  N. Q. S., per a  FER CANVI D'US 
DE LOCAL A HABITATGE, a C. IMMACULADA CONCEPCIO,    3 BX 01, (Exp.001199/2019-
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. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències Urbanístiques 

de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant entre d’altra 
documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel col·legi 
professional. 
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2. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les obres que 
tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
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.” 
 
 
   
18. Llicències i Disciplina.  
Número: 001228/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER J. P. S. GARCIA, 
PER A  REFORMA AMB AFECTACIÓ ESTRUCTURAL DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES DE PB+1PP, AMB DOS HABITATGES EXISTENTS A LA PLANTA BAIXA, 
CONSISTENT EN ADEQUAR LA PLANTA BAIXA PER UN HABITATGE I LA PRIMERA 
PLANTA PER UN SEGON HABITATGE 
  
 
9  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
 
 
ACORD:    
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  J. P. S. G., per a  REFORMA AMB 
AFECTACIÓ ESTRUCTURAL DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PB+1PP, AMB DOS HABITATGES EXISTENTS A LA PLANTA BAIXA, CONSISTENT EN 
ADEQUAR LA PLANTA BAIXA PER UN HABITATGE I LA PRIMERA PLANTA PER UN 
SEGON HABITATGE., a C. JOSEP ANSELM CLAVE,   27, (Exp.001228/2019-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. 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. 

2. 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 
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documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel col·legi 
professional. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

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

8. 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. 

9. 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. 

10. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments generals per fer 
obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. L’incompliment 
d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la present llicència 
d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
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CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de tercer, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, 
si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
  
   
19. Llicències i Disciplina.  
Número: 84/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER C. M. S., PAER A INSTAL·LAR UNA GRUA 
TORRE, A LA RBLA. CASTELL, 54-60 
 .  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
 
ACORD:    
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  OCSA OBRES I 
CONSTRUCCIONS DEL GARRAF, per a  llicència d’obres per a instal·lar una grúa torre  a la 
RBLA. Castell, 54-60. (Exp.000084/2020/eOBR) 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: 

E19-1798), incorporat a l’expedient, aquesta llicència queda condicionada a:  

 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) 
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Edificació 15.50 16.00 31.50 
Grua-torre 15.50 28.00 43.50 

 
 

   

 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. 

 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 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. 

 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. Una vegada muntada la grua, caldrà aportar la següent documentació: 

 Certificat final de la instal·lació, signat pel tècnic i visat pel seu Col·legi professional. 

 Models GR-1 (autorització) o GR-2 (final d’instal·lació), degudament diligenciats i 
segellats per una Entitat d’Inspecció i Control. 

3. El muntatge, maniobrabilitat i condicions de treball de la grua, s’ajustarà a tot el que està 
regulat en el Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel que s’aprova el “Reglament 
d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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les cèdules d’habitabilitat.  

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, 
si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
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20. Habitatge.  
Número: 1093/2018/eAJT. 
 
APROVAR LA SUBSCRIPCIÓ DE L'ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L'ANY 2020 DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE 
SITUADA EN AQUEST MUNICIPI. 
  
 
.  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
 
 
ACORD: 
   
“Primer.- Aprovar la subscripció de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2020, 
relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge d’aquest municipi, en els termes exposats en el document 
d’addenda que s’annexa a aquesta proposta. 
 
Segon .- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que se 
celebri. 
 
Tercer.- Notificar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el present acord. 
 
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. 
 
 
Text de l’addenda:  
 
“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE 
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L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ RELATIU A 
L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER A L’ANY 2020 
 
REUNITS 
D’una banda, la senyora Judith Gifreu i Font, directora de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, designada per Acord de Govern 56/2018, de 17 de juliol, i de conformitat amb les 
funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 
2 de novembre. 
 
I d’una altra, la senyora Olga Arnau Sanabra, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar 
aquest conveni, i a aquest efecte, 
 
MANIFESTEN 
 
1. L’any 2019 s’ha formalitzat el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, relatiu a l’oficina local d’habitatge situada en 
aquest municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració entre 
les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses 
tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a 
l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig. 
 
2. El pacte onzè de l’esmentat conveni preveu que: 
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, i pot ser prorrogat fins a un 
màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de 
qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del 
venciment del termini inicial.” 
 
3. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és vigent fins 
que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que ambdues 
parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració establert, amb la 
finalitat de mantenir el funcionament dels serveis i activitats pactats, durant l’any 2020, 
 
Per tot això, 
 
ACORDEN 
 
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2020, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la 
col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria 
d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis 
relatius a l’habitatge. 
 
2. Mantenir els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les aportacions 
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econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2020, les següents: 
 
2.1. L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del conveni, 
serà de 28.981 €. 
2.2. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 38.641 €. 
 
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar les 
aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de lliurar 
amb efectes de data 31 de desembre de 2020, i ha de ser signada per l’interventor, o 
excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant 
pel que fa a l’activitat desenvolupada, com també als serveis mínims prestats pel personal 
adscrit a l’oficina. 
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran 
a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2020. 
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda, en el lloc i en la data 
indicats. 
 
Judith Gifreu i Font      Olga Arnau Sanabra 
 
Directora de l’Agència de     Alcaldessa de l’Ajuntament 
l’Habitatge de Catalunya     de Vilanova i la Geltrú”     
 
  
   
21. Habitatge.  
Número: 1095/2018/eAJT. 
 
APROVAR LA SUBSCRIPCIÓ DE L'ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L'ANY 2020 DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER 
AL LLOGUER SOCIAL D’AQUEST MUNICIPI. 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
 
ACORD: 
   
“Primer.- Aprovar la subscripció de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2020, 
relatiu al Programa de mediació en lloguer social d’aquest municipi, en els termes exposats en 
el document d’addenda que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
Segon .- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que se 
celebri. 
 
Tercer.- Notificar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el present acord. 
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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. 
 
 
Text de l’addenda:  
 
“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA 
DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L’ANY 2020 
 
REUNITS 
D’una banda, la senyora Judith Gifreu i Font, directora de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, designada per Acord de Govern 56/2018, de 17 de juliol, i de conformitat amb les 
funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 
2 de novembre. 
 
I d’una altra, el senyora Olga Arnau i Sanabra, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar aquest 
conveni, i a aquest efecte, 
MANIFESTEN 
1. L’any 2019 s’ha formalitzat el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, relatiu al Programa de mediació per al lloguer 
social d’habitatges d’aquest municipi, que tenia per objecte establir els termes i les condicions 
de la col·laboració entre les parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, 
per tal de facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en 
el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig. 
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2. En el pacte onzè de l’esmentat conveni es preveia que: 
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, amb efectes de l’1 de gener, i 
pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les 
parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini 
inicial.” 
3. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és vigent fins 
que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que ambdues 
parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració relatiu al Programa 
de Mediació per al lloguer social mitjançant la Borsa de mediació, amb la finalitat de mantenir 
el seu funcionament durant l’any 2020, 
 
Per tot això, 
 
ACORDEN 
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social 
d’habitatges en aquest municipi, pel període comprès entre l’1 de gener i el  31 de desembre 
de 2020, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les 
parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per facilitar a la ciutadania la 
proximitat de la gestió d’aquests serveis en       el territori. 
2. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les  
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran per al 2020, 
les següents: 
2.1.L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el pacte quart 1), 
serà de 450 €. 
2.2. L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert en el 
pacte quart 1), serà de 200 € 
2.3.L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima 
establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 13.350,00 €. 
2.4. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de 23.200,00 € 
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar les 
aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha de ser 
signada preferentment amb mitjans electrònics per l’interventor, o excepcionalment, pel 
secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat per la prestació dels 
serveis. La darrera certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb data 
31 de desembre de 2020. 
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran 
a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2020. 
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda, en el lloc i 
en la data indicats. 
 
Judith Gifreu i Font       Olga Arnau i Sanabra 
Directora de l’Agència de      Alcaldessa de l’Ajuntament 
l’Habitatge de Catalunya      de Vilanova i la Geltrú” 
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22. Espai Públic.  
Número: 147/2020/eSVI. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I 
EXPLOTACIÓ PUBLICITÀRIA DE MARQUESINES A LES PARADES D'AUTOBUSOS 
  
 
 
 
La  Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER. Prorrogar l’actual concessió per a la instal·lació, manteniment i explotació 
publicitària de marquesines a les parades d’autobusos de Vilanova i la Geltrú, adjudicada a 
l’empresa Clear Channel España S.L.U. amb CIF: B-82539867, fins que s’adjudiqui una nova 
concessió, d’acord amb el què preveu la clàusula 6 del Plec de clàusules administratives i 
tècniques de la concessió. 
SEGON. Iniciar l’expedient per a una nova adjudicació. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa concessionària Clear Channel España S.L.U. 
 
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.”..  
 
   
23. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 000030/2019-CONT. 
 
APROVAR LA CERTIFICACIO D'OBRES NUM 1 A FAVOR D'OBRES I CONSTRUCCIONS 
GARRAF,S.L. PER OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA COBERTA DE LA 
SALA FOMENT DE LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER  
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
 
 ACORD:  
   
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a treballs efectuats el mes de 
gener /febrer de 2020 a favor de l’ empresa OBRES I CONSTRUCCIONS GARRAF,S.L. amb 
NIF B 67440701 per les obres del projecte “Substitució del tancament de la coberta de la Sala 
“Foment” de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer”  per import de vint-i-un mil quatre-cents 
cinquanta-set euros amb noranta-sis cèntims 21.457,96€ ( 17.733,85€ més  3.724,11€ del 21 
per cent de l’IVA) . 
Segon.-  Aquest import es farà efectiu amb càrrec  a l’aplicació pressupostària   333.622 
Inversions en edificis i altres construccions, del vigent pressupost.   
 
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 la 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.” 
 
  
   
24. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 5/2020/ePUR. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE TÈCNIC DE TANCAMENT DE L'ESPAI VÍCTOR 
ROJAS A L'ESPAI FAR 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
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 ACORD:  
 
“PRIMER: Aprovar   inicialment el projecte d’obres menors “Projecte de tancament de 
l’Espai Víctor Rojas a l’espai Far”  a la Pujada  Sant Cristòfol núm 2  de Vilanova i la Geltrú, 
que conté l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut i  redactat per part dels Serveis Tècnics 
Municipals  i  promogut per aquest Ajuntament,  amb un pressupost total per a contracte de  
cinquanta vuit mil cinc-cents quaranta cinc euros  58.545,00€ (48.384,30€ més 10.160,70€ del 
21 % de  l’IVA) .  
  
SEGON.-   Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 50.9430.76498 del 
Pressupost 2020. 
TERCER.- SOTMETRE  el projecte esmentat  a informació pública per un període de trenta 
dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP, sinó es presenten 
al·legacions en el termini esmentat es considerarà el projecte aprovat de forma definitiva a 
tots els efectes. 
 
QUART.- Peu de Recursos 
 
“Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix  la interposició de cap 
tipus de recurs.”. 
 
   
 

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. 
 
 
25. Recursos Humans.  
Número: 131/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I L’OFERTA DE TREBALL PER A LA SELECCIÓ 
D’UN LLOC DE TREBALL LABORAL TEMPORAL DE PROFESSOR/A D’ANGLÈS I 
CATALÀ, DE L’EMAID.  
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
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ACORD:  
 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria i l’Oferta de Treball del procés de selecció d’un lloc 
de treball laboral temporal de Professor/a de català i anglès, de l’EMAID. 
SEGON.- Viabilitat econòmica:  
 
Les despeses de sou i seguretat social del Professor/a de català i angles està 
consignat a les partides pressupostàries del Pressupost Municipal Vigent. 
 
TERCER.- Peu de recurs  

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

OFERTA DE TREBALL 
 

Per proveir un lloc de treball laboral temporal de Professor/a d’anglès i català, 
de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú. 

 

Missió del lloc de treball: 

Professor/a de Preparatori i Cicle Formatiu reglat. 
 
Funcions del lloc de treball: 
 

- Elaborar la programació docent del curs. 
- Preparar les classes docents. 
- Exercir la pràctica docent a l’alumnat. 
- Controlar, avaluar i fer el seguiment de l’alumnat. 
- Organitzar activitats pròpies de l’escola amb l’alumnat. 
- Informar a la direcció de l’escola sobre el funcionament del curs. 
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes 

en l’àmbit del desenvolupament docent i la naturalesa del servei. 
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Condicions del lloc: 
 
- Contracte laboral temporal com a Professor/a Escola d’Art  A1-24 amb 309 

punts. 
- Jornada laboral de 17,39% (4 hores lectives setmanals) a 43,48% (10 

hores lectives setmanals) depenent de la demanda del curs. 
- Sou brut anual 34.036,67€ a jornada completa, segons Conveni Col·lectiu 

Vigent. 
 
Requisits de l’aspirant: 
 
a) Estar en possessió de la titulació de llicenciat o grau universitari en filologia 
anglesa o equivalent per poder impartir classes d’ensenyament secundari, 
segons els requeriments del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011914:28:0::NO.  

 
b) Estar en possessió del nivell C2 o equivalent de Llengua catalana. 

 
c) Estar en possessió del nivell C2 de Llengua Anglesa, o equivalent segons 
els requeriments del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011914:28:0::NO.  

.  
d) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola 

hauran d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell 
superior, mitjançant els certificats següents:  

 

 Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària o batxillerat a 
l’Estat espanyol. 

 Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el RD 1137/2002, 
de 31 d’octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat 
totes les proves adreçades a la seva obtenció. 

 Certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers expedit per les escoles 
oficials d’idiomes. 

En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 
 

e) És requisit indispensable adjuntar a la instància un currículum vitae 
actualitzat. 

 
f) No haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte dels 

que estableix l’article 13.5 de la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació 
del sistema de protecció a la infància i adolescència, per l’accés i exercici 
a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb 
menors. 

 
g) Justificant del pagament dels drets d’examen 32,25€. 
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h) Totes les condicions que s’estableixen en les bases generals aprovades 

per la Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2008, i publicades al web 
municipal: http://www.vilanova.cat 

 

 
Composició del Tribunal qualificador: 
 
Estarà format per les persones següents: 
 President/a: 

- Director de l’Escola d’Art i Disseny o persona en qui delegui. 
Vocals:  

- Cap d’Estudis de l’Escola d’Art i Disseny  o persona en qui 
delegui. 

- Cap de Servei d’Escoles Municipal o persona en qui delegui. 
- 1 Tècnic/a Superior relacionat amb les funcions del lloc de 

treball. 
- 1 Tècnic de Recursos Humans.   

 
Secretari:  Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es 
podrà servir del personal administratiu que correspongui. 
  
El tribunal podrà requerir assessorament d’especialistes a totes o algunes 
de les proves, que actuaran amb veu però sense vot. 

 

Proves de selecció: 

 
1. Coneixement de la llengua castellana. 

 
Té caràcter obligatori i eliminatori per a totes les persones aspirants que no 
tinguin la nacionalitat espanyola i no puguin acreditar els coneixements de 
llengua castellana de nivell bàsic, mitjançant els certificats següents: 
 
Als efectes de l’exempció, els aspirants a places corresponents a 
agrupacions professionals sense requisits de titulació hauran d’acreditar 
documentalment una de les tres opcions següents: 
a) Haver cursat la primària i la secundària a Espanya. 
b) Diploma d’espanyol (nivell intermedi) que estableix el Reial decret 
1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que 
acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest. 
 
 
 
c) Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles 
oficials d’idiomes. 
 
En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 
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2. Prova Professor/a Anglès: presentació i defensa d’una activitat 
d’ensenyament.  (obligatòria i eliminatòria)  

 
Consistirà en la presentació i defensa d’una activitat 
d’ensenyament/aprenentatge que duri 6 hores de classe per al mòdul 
d’anglès del CFGM Assistent al Producte gràfic interactiu, per un grup 
de 25 alumnes. La presentació de la programació de l’activitat es 
realitzarà en format paper i una memòria USB seguint les condicions 
curriculars que estableix la Generalitat de Catalunya.  
 
Per poder realitzar la defensa de la programació de l’activitat serà 
indispensable la presentació per escrit i en una memòria USB de la 
programació, en termini de 7 dies anteriors a la data de celebració 
d’aquesta prova. La documentació es lliurarà al Registre General de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sobre tancat, fent menció 
específica de la prova de Professor/a d’Anglès/Català. 

 
La defensa de la programació s’haurà de realitzar davant del tribunal en 
un temps màxim de 10 minuts. La valoració de la prova serà de 0 a 10 
punts per la presentació  per escrit i en memòria USB, i de 0 a 10 punts 
per la defensa de la programació, havent  d’obtenir una qualificació 
mínima de 5 punts en cada part per continuar en el procés selectiu.  
  

 
 3. Prova Professor/a Català: impartir una classe. (obligatòria i 

eliminatòria) 
 

Consistirà en impartir una classe de català del curs preparatori a les 
proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior,  davant del 
tribunal qualificador durant un temps màxim de 15 minuts.  La 
qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts en total i per aprovar  serà 
necessari  obtenir una qualificació mínima de 5 punts. 

 
 
 Valoració de mèrits:  

Es valorarà la trajectòria professional segons el barem següent:  
 

1. Experiència professional:  
 

- Per experiència professional com a docent en escoles de 
l’Administració Pública, desenvolupant funcions iguals o 
superiors a la plaça objecte de la convocatòria: 0,10 punts per 
sis mesos complerts, amb un màxim de 2 punts. 

- Per experiència professional en empreses d’ensenyament privat 
sostingudes parcialment o no sostingues amb fons públics 
desenvolupant funcions iguals o superiors a la plaça objecte de 
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la convocatòria: 0,05 punts per sis mesos treballats complets, 
amb un màxim de 1,5 punts. 
Els períodes que no arribin a sis mesos seran considerats de 
forma proporcional. 
 

2. Formació específica amb un màxim de 2 punts.  
Altres cursos, titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de 
treball que no siguin exigides a la convocatòria: 

 
- Altres titulacions acadèmiques, màsters, postgraus o Certificat 

d’Aptitud Pedagogia: 1 punts per a cadascuna. 
 

- Cursos de formació i perfeccionament realitzats en els últims 10 
anys, d’acord amb els paràmetres següents: 

o Per curs fins a 20 hores: 0,10 punts 
o Per curs fins a 40 hores: 0,20 punts 
o Per curs fins a 60 hores: 0,30 punts 
o Per curs superior a 60 hores: 0,40 punts 

 
3. Entrevista personal: l’entrevista tindrà per objecte comprovar els 

mèrits i els requisits presentat pels aspirants. El tribunal podrà 
realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns 
referent a la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants,  a 
les funcions de lloc de treball o qualsevol altre aspecte rellevant pel 
perfil del lloc de treball. Aquest exercici es valorarà de 0 a 2 punts. 

 
Els mèrits al·legats s’hauran d’acreditar en el moment de presentació de 
la instància per a prendre part en aquest procés de selecció, mitjançant 
els certificats oportuns, de conformitat amb les bases generals. 
 

 S’estableix per la persona contractada un període de prova de 6  
mesos. 
 

La persona que tingui la millor puntuació serà l’escollida per ocupar el lloc 
de treball convocat, no obstant això, les persones que superin tots els 
exercicis del procés selectiu i d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda, 
quedaran en  una borsa d’espera per cobrir necessitats temporals de llocs 
de treball igual o similar i mentre no es faci una altra convocatòria pública 
del mateix lloc de treball. 
 
Les persones interessades hauran de presentar la documentació següent 
al Registre General de l’Ajuntament: Pl. de la Vila, 8, indicant la referència  
“Professor/a d’Anglès i Català”. 

 
 Documentació necessària 

 

 Declaració responsable conforme s’acompleixen els requisits de 
l’oferta de treball. La persona que resulti seleccionada haurà de 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154152672342225 
 
 
 
 
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 

 

presentar els originals dels documents en 3 dies, a comptar de 
l’endemà de la publicació del resultat final del procés de selecció. 
En cas que no es presenti aquesta documentació en el termini 
establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa 
presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i 
es cridarà a l’aspirant següent, per ordre de puntuació. 

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 32,25€. (Exempció de 
pagament per l’acreditació d’una discapacitat igual o superior al 
33% i bonificació del 50% de la taxa a les persones que acreditin 
la condició d’aturats degudament inscrits en el Servei 
d’Ocupació). El pagament es pot realitzar per transferència 
bancària al compte següent: ES2821000024990200725822. 

 Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat 
Social. 

 Fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits al·legats. Les 
persones que resultin seleccionades hauran de presentar els 
originals dels documents en 3 dies, a comptar de l’endemà de la 
publicació del resultat final del procés de selecció. 

 Sol·licitud demanant formar part del procés de selecció de 
Professor/a d’Anglès i Català.  

 
 

El termini per la presentació de la sol·licitud i la documentació és el 
XXXX de xxxxx de 2020. El calendari de les proves i la llista d’aspirants 
admesos a la convocatòria es farà públic al web municipal 
www.vilanova.cat. 
 
Les persones que no presentin la documentació demanada en el termini 
establert quedaran excloses del procés selectiu. 

 
 Vilanova i la Geltrú,  5 de març  de 2020. 

 
 
 
   
26. Espai Públic.  
Número: 278/2020/eAJT. 
 
APROVAR LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE 
PROJECTES PILOT DE LA COMPRA PÚBLICA D'INNOVACIÓ EN MATÈRIA DE 
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS  
  
 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopota el següent 
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Document electrònic 

Número de validació: 13067154152672342225 
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 ACORD:  
 
“PRIMER: Aprovar la presentació de la sol.licitud de subvenció de projectes pilot de 
compra pública d’innovació en materia de recollida selectiva de residus municipals. 

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

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

Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de 
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i 
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en 
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui 
els terminis dels recursos corresponents. 

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

Precs i preguntes  

 
.-. 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:40 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental. 
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