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Identificació de l’expedient
Núm.Exp.: 43/2020/eJGL

NÚM.: 43
ÒRGAN: Junta de Govern Local
SESSIÓ: Ordinària
DATA: 22 de desembre de 2020
HORA: 09:30
DOCUMENT: Acta

A Vilanova i la Geltrú, a la VIDEOCONFERÈNCIA MITJANÇANT SISTEMA TEAMS 
en: 1ª convocatòria. Presideix la sessió la Sra. Olga Arnau Sanabra, que comença a 
les 09:30 h

ASSISTENTS:

Sra. Adelaida Moya Taules  ERC
Sra. Marta Jofra Sora  CUP
Sr. Enric Garriga Ubia  CUP
Sra. M Blanca Alba Pujol  JxC
Sr. Antoni Palacios Asensio  JxC
Sr. Jordi Medina Alsina  ERC

Sr. Isidre Marti Sarda   Secretari General
Sr. Cèsar Rodríguez Sola       Interventor

Excusa la seva absència el regidor:

Sr. Francesc Xavier Serra Albet  ERC

ORDRE DEL DIA

1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs
Número: 42/2020/eSEC.
APROVAR L’ACTA NÚMERO 42 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 15 DE DESEMBRE DE 2020.

S’aprova l’acta de la sessió ordinària 42 de la Junta de Govern Local del dia 15 de
desembre de 2020.
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2. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs
Número: 106/2020/eSEC.

APROVAR EL CALENDARI DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER A L'ANY 2021

 
Relació de fets
1. Atès que es considera convenient fixar un calendari per a les sessions de unta de 
Govern Local, per a un millor funcionament de l'organització municipal.

2. Atès que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es celebraran, amb 
caràcter general cada dimarts, no festiu, de cada setmana,  a les 9:30 hores.

Fonaments de dret

I.- Atès 21.1 c) en relació a l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases de règim local.

Atès l’article 53.1 c) en relació a l’article 97, l’alcaldessa és la presidenta de la 
corporació i ha de convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i 
de qualssevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.

Els òrgans col·legiats dels ens locals funcionen en règim de sessions ordinàries, de 
periodicitat preestablerta, i de sessions extraordinàries, que poden ésser, si escau, 
urgents.

II.- Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

III.- Atès l’article 38 del Reglament Orgànic Municipal, en relació a la periodicitat i lloc 
de les sessions, estableix que les sessions de la Junta de Govern Local se 
celebraran ordinàriament amb la periodicitat que estableixi el Ple de l’Ajuntament, 
d’acord amb la legislació de règim local, i prèvia convocatòria de l’alcalde/essa.

L'alcaldessa podrà variar les anteriors circumstàncies de periodicitat i lloc de les 
sessions ordinàries, així com deixar de convocar-les per causes justificades. 
L'alcalde/essa podrà també convocar les sessions extraordinàries que consideri 
necessàries.
 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

ACORD: 
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PRIMER. APROVAR el següent calendari de sessions de la Junta de Govern Local 
d’aquest Ajuntament corresponent a l’any 2021:
Sessions Ordinàries de la Junta e Govern Local per a l‘any 2021:

•         GENER: 12, 19, 26
•         FEBRER: 2, 9, 16, 23
•         MARÇ: 2, 9, 16, 23, 30
•         ABRIL: 8, 13, 20, 27
•         MAIG: 4, 11, 18, 25
•         JUNY: 1, 8, 15, 22
•         JULIOL: 1, 6, 13, 20, 27
•         SETEMBRE: 7, 14, 21, 28
•         OCTUBRE: 5, 13, 19, 26
•         NOVEMBRE: 2, 9, 16, 23, 30
•         DESEMBRE: 14, 21

Les convocatòries de les sessions de la Junta de Govern local es notificaran amb dos 
dies hàbils d’antelació previs a la celebració de la mateixa.

L’expedient de Junta de Govern, es tancarà a les 12h del dia hàbil abans de la 
notificació de la convocatòria de la Junta de Govern Local.

SEGON.- COMUNICAR el present acord als interessats.

TERCER.- Peu de recurs.

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

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 dels jutjats contenciosos 
administratius 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 contenciosos administratius 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 que es produís la desestimació 
presumpta del recurs.
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3. Secretaria General. Assessoria Jurídica
Número: 127/2019/eSEC.

DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 238/2020, de 24/11/2020, DICTADA PEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ORDINARI 263/2019 AS INTERPOSAT PER ESTHER GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ

Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment: 

Òrgan jurisdiccional  : JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE 
BARCELONA

Núm. procediment  : Ordinari 263/2019 AS

Núm. i data sentència:               238/2020 de 24 de novembre de 2020
 

Part actora  : Esther González Martínez 

Part demandada  : Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Lletrat:                                         Bufete Berruezo, SCP

Objecte del procediment :     Reclamació de quantitat 

Decisió  : ESTIMA la demanda interposada. 

Condemna a pagar solidàriament a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i Consorci del Servei a les Persones a abonar 
901.43 €, de la diferència de la paga extraordinària del 
desembre de 2017, més el 10 % d’interès anual a comptar 
des del dia 30/5/2018.

Fermesa : Aquesta resolució és ferma i contra ella no s’hi pot interposar  
cap recurs.

Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 
conforme.
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4. Secretaria General. Assessoria Jurídica
Número: 103/2020/eSEC.

APROVACIÓ EXPEDIENT PER REGULARITZACIÓ D’ORDENANCES I 
REGLAMENTS NO FISCALS MUNICIPALS I CREACIÓ DE LES COMISSIONS PER 
LA REDACCIÓ I APROVACIÓ DEL PLA ANUAL NORMATIU DE L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Aquest punt es deixa sobre la taula.

 
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica
Número: 104/2020/eSEC.

ESTABLIR UN MODEL UNITARI I CONJUNT DE FUNCIONAMENT ELECTRÒNIC 
DE L’AJUNTAMENT I ELS DIVERSOS ENS MUNICIPALS I APROVACIÓ DE LES 
DESPESES A IMPUTAR ALS DIVERSOS ENS MUNICIPALS PER LA UTILITZACIÓ 
DE LES EINES INFORMÀTIQUES MUNICIPALS 
 

Relació de fets
ANTECEDENTS
La incorporació i l'ús ordinari de les tecnologies a l'Administració pública, així com la 
utilització de les tecnologies entre l'Administració i la ciutadania, s'insereix en un 
procés que, pel que fa a Catalunya, va començar l'any 2001. A partir d'aquest 
moment, es van aprovar successivament diverses normes que han establert el règim 
jurídic de funcionament i implementació de les tecnologies tant en l'àmbit de les 
relacions internes administratives com en el de la relació amb la ciutadania, en el 
marc del que es coneix com a Administració electrònica, i paral·lelament a l'extensió i 
progressiva implantació d'aquestes tecnologies a la societat europea, en general, i a 
la catalana, en particular. En aquest procés, la voluntarietat ha estat un element 
característic de la presència i la utilització dels mecanismes i mitjans de 
l'Administració electrònica, sempre en funció, a més, del seu grau d'implantació i, per 
tant, dels recursos disponibles en cada moment.

La Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics en les actuacions del 
sector públic de Catalunya, partint d'una visió integrada de país estableix elements 
per aconseguir una solució millor per al conjunt de les administracions públiques 
catalanes amb la consolidació de l'anomenat model català d'administració 
electrònica. Aquest model té com a finalitat millorar la transparència, l'eficàcia i la 
qualitat del sector públic a Catalunya per mitjà de l'ús dels mitjans electrònics en les 
relacions entre les entitats del sector públic i les persones, basat en la 
corresponsabilitat entre les administracions públiques catalanes i tots els actors 
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implicats en l'ús dels mitjans electrònics per definir les estratègies per a l'avenç de 
l'ús dels mitjans electrònics en les administracions públiques catalanes. Aquesta Llei 
reforça la cooperació interadministrativa amb l'objectiu de trobar solucions comunes 
als problemes i als reptes que comporta l'extensió de l'ús dels mitjans electrònics, 
establint una estructura comuna d'interoperabilitat entre les aplicacions i els sistemes 
d'informació que desenvolupen i usen les diverses administracions públiques, i la 
reusabilitat de les aplicacions creades per les administracions públiques catalanes.

El model català d'administració electrònica requereix l'actualització d'estructures i la 
revisió dels seus elements en l’àmbit local, davant l'entrada en vigor progressiva de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, que ha suposat la derogació, des del dia 2 d'octubre de 
2016, de la Llei 11/2007 esmentada. La Llei 39/2015 estableix la tramitació 
electrònica com a forma d'actuació ordinària de les administracions públiques, alhora 
que la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, regula els 
elements i condicions necessaris per implementar un marc global d'actuació i un 
esquema de funcionament electrònic comú i habitual, tant en les relacions internes, 
com en les relacions entre administracions, i entre aquestes i les persones. La 
configuració d'aquest model constitueix un punt d'inflexió en la manifestació material 
de les administracions públiques en establir el format electrònic dels actes 
administratius i, en conseqüència, de la tramitació administrativa, dels expedients 
administratius i dels arxius administratius.

Cal tenir en compte també que en l'àmbit europeu s'ha fet una aposta decidida per 
implementar no només l'Administració electrònica sinó l'Administració digital, un 
concepte emergent que comporta la digitalització dels processos i serveis i que es 
refereix, a més, a generar valor públic mitjançant l'ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC). Les noves tecnologies s'uneixen als instruments 
propis de l'Administració electrònica per construir administracions públiques obertes i 
eficients que presten serveis personalitzats i accessibles a les persones. Aquesta 
nova dimensió suposa repensar el funcionament i l'organització de les 
administracions públiques i la innovació necessària per oferir nous serveis 
personalitzats i proactius.

Cal tenir present que els principis, aplicats no només a l’Ajuntament sinó també als 
seus ens municipals, milloren la prestació del serveis públic sota una actuació 
homogènia, transparent, eficaç i eficient, no només en administració electrònica, sinó 
en qualsevol instrument TIC dels que utilitza i pugui oferir l’Ajuntament. 

Fonaments de dret

NORMATIVA APLICABLE
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques.
 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya
 Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
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Catalunya.

Vist l’informe del vicesecretari de l’Ajuntament, Servei Assessorament ens 
Municipals. 

 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

ACORD: 

  
PRIMERA.- Establir un model unitari i conjunt de funcionament electrònic de 
l’Ajuntament i els diversos Ens Municipals, no només en administració electrònica, 
sinó en qualsevol instrument TIC, que millori la prestació del serveis públic sota una 
actuació homogènia, transparent, eficaç i eficient. 
SEGONA.- Aprovar les despeses a imputar als diversos ens municipals per la 
utilització de les eines electròniques i informàtiques municipals segons la relació 
següent relatives a l’anualitat 2021:

IMET
Serveis prestats:

 Control horari: Marcatges i gestió del control horari
 Nòmina
 Comptabilitat
 TAO: Registre, PAC, Portasignatures, ePAC, Fiscalització, 

llibre de decrets, llibre de resolucions
 Correu electrònic
 Web CMS
 Serveis de telefonia
 Xarxa
 Formació

Serveis sol·licitats:
 TAO 2.0: 

 Epac
 STA: Tramitació en línia
 Quadre de classificació
 eDICTA
 TAO Mobile

 Formació

Cost anual:      6.899,55 € 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Serveis prestats:
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 Control horari: Marcatges i gestió del control horari
 Nòmina
 Comptabilitat
 TAO: Registre, PAC, Portasignatures, ePAC, Fiscalització, 

llibre de decrets
 Correu electrònic
 Serveis de telefonia
 Xarxa
 Formació

Serveis sol·licitats:
 TAO 2.0: 

 Epac
 STA: Tramitació en línia
 Quadre de classificació
 TAO Mobile
 eDICTA

 Formació

Cost anual: 2.160,84

AISSA

Serveis prestats:
 Comptabilitat Aytos
 TAO 2.0: Registre
 Gestor de continguts web
 Formació

Serveis sol·licitats:
 Firmadoc Mobile 
 TAO 2.0

 ePAC
 Quadre de classificació
 Portasignatures
 TAO Mobile
 STA: Tramitació en línia
 eDICTA

 Formació

Cost anual: 3.455,70 €

VNG Aparcaments

Serveis prestats:
 Control horari: marcatges i gestió de control horari
 Correu electrònic
 Serveis de telefonia
 Xarxa
 Formació
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Serveis sol·licitats:
 TAO 2.0:

 ePAC
Quadre de classificació
 eDICTA

 Formació

Cost anual: 905,12 €

SMAA
Serveis prestats: Cap

Serveis sol·licitats:
 TAO 2.0:

 Epac
Quadre de classificació
 eDICTA

 Formació

Cost anual: 425, 97 €

Canal Blau
Serveis prestats: Cap

Serveis sol·licitats:
 TAO 2.0:

 Epac
 Quadre de classificació
 eDICTA

 Formació

Cost anual: 425, 97 €

Neàpolis
Serveis prestats:
 TAO 2.0:

 Registre
 Formació

Serveis sol·licitats:

 Control horari (en procés de licitació)
 TAO 2.0:

 Epac
 Quadre de classificació
 eDICTA

 Formació
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Cost anual: 517,16 €

Funerària
 

Serveis prestats: Cap
Serveis sol·licitats:

 ePAC
 STA: Tramitació en línia
 Formació

Cost anual: 4.778,2 €

Consorci del Eixample Nord
Serveis prestats: Cap
Serveis sol·licitats:

 Comptabilitat Aytos
 Formació

Cost anual: 448,4 €

Consorci Teledigital Garraf

Serveis prestats: Cap
Serveis sol·licitats:

 Comptabilitat Aytos
 Formació

Cost anual: 448,4 €

SEGON.- Notificar el present acord als ens municipals 
)

 

  
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 26/2019/eSJ.

DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER PARE GARÍ AMB CARRER PELEGRÍ 
BALLESTER, EL DIA 13 D’OCTUBRE DE 2019

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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Relació de fets
1. En data 28 d’octubre de 2019 va entrar un escrit al registre de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú de la senyora amb DNI 38456288 N, en el qual formula 
reclamació per responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament, segons manifesta, per 
danys per caiguda al carrer Pare Garí amb carrer Pelegrí Ballester.
Adjunta la següent documentació:
- Fotografies del lloc de la caiguda i de la reclamant
- Comunicat mèdic de baixa d’incapacitat temporal, de data 14 d’octubre

2.  En data 24 de febrer de 2020 es va publica al BOE el decret d’incoació de 
l’expedient de reclamació patrimonial, després de dos intents de notificació al seu 
domicili.

3.  En data 13 de març de 2020 s’emet informe tècnic municipal.

4.  En data 8 de juny de 2020 s’emet ofici de tràmit d’audiència a l’interessat.

5.  En data 12 de novembre de 2020 i número de registre 37100, es presenta per 
registre la prova d’interrogatori, en format escrit, per part de la testimoni proposada 
per la reclamant.

6.  En data 18 de novembre de 2020 es va enviar la documentació a la companyia 
asseguradora per tal d’obtenir la seva proposta de resolució.

8.  En data 27 de novembre de 2020 i número de registre 39546, la companyia 
asseguradora aporta les seves al·legacions.

Fonaments de dret

I. MARC NORMATIU DE LA INSTITUCIÓ DE LA RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

La institució de la responsabilitat patrimonial de l'Administració té el fonament 
constitucional en l'article 106.2 de la Constitució espanyola, en relació als articles 
159.5 de l’EAC i l’article 81 en relació als articles 84 i següents de la Llei 26/2010 de 
3 d’agost de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya que disposa que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per qualsevol 
lesió que pateixin en qualsevol de llurs béns o drets, llevat dels casos de força major, 
sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics, en els 
termes establerts a la legislació bàsica, a la llei mateixa i a la normativa de 
desenvolupament.

L’article 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), estableix que els ens 
locals responen directament dels danys i perjudicis causats als particulars en llurs 
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béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis públics, en els 
termes establerts en la legislació general sobre responsabilitat administrativa.

En el mateix sentit s’expressa l’article 32.1, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, estableix que els  particulars tenen dret a ser 
indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència 
del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de 
força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord 
amb la Llei.

L’article 67.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, els particulars només tenen dret a ser indemnitzats 
si demostren que hi ha un nexe de causalitat entre la lesió o danys i el funcionament 
normal o anormal de les Administracions Públiques.

Atès allò que disposa l’article 66 del mateix text legal, les sol·licituds d’iniciació que 
es formulin han de contenir: identificació del reclamant, concreció del lloc i fets, 
fonamentació a fi d’acreditar la relació de causalitat dels danys i la valoració 
econòmica dels mateixos. La reclamació, ha estat presentada i signada per la 
reclamant, i, en conseqüència, per la persona que té legitimació per a exercir l'acció. 

Que tal com disposa l’article 21 en relació a l’article 91.2 i 3 de la Llei 39/2015 d’1 
d‘octubre, la resolució que posi fi al procediment s’ha de de dictar en el termini màxim 
de sis mesos a partir de la data d’incoació de l’expedient i aquesta s’ha de pronunciar 
sobre l'existència o no de la relació de causalitat entre el funcionament del servei 
públic i la lesió produïda i, si s'escau, sobre la valoració del dany causat, la quantia i 
el mode de la indemnització.

II.- ACCIÓ I LEGITIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL.

Abans d’analitzar les qüestions de fons plantejades per la reclamant, cal analitzar si 
concorren els requisits formals, és a dir, si existeix legitimació activa per par de la 
interessada, si l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ostenta la legitimació passiva, i si 
l’acció de responsabilitat patrimonial s’ha exercit dins del termini d’un any que 
estableix la normativa vigent.

Pel que fa a la legitimació activa, la ostenta la reclamant qui presumptament ha patit 
un dany arrel d’una caiguda, d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 40/2015.

Pel que fa a la legitimació passiva, l’ostenta aquest consistori.

Que l’article 67.1 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions publiques, els interessats només poden sol·licitar l'inici d'un 
procediment de responsabilitat patrimonial quan no hagi prescrit el seu dret a 
reclamar. El dret a reclamar prescriu al cap d'un any que s'hagi produït el fet o l'acte 
que motivi la indemnització o es manifesti el seu efecte lesiu. En cas de danys de 
caràcter físic o psíquic a les persones, el termini comença a computar des de la cura 
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o la determinació de l'abast de les seqüeles.

En virtut del principi “actio nata”, el còmput del termini per l’exercici de l’acció de 
responsabilitat patrimonial s’inicia des del moment en que això resulti possible 
conèixer en totes les dimensions fàctiques i jurídiques, i aquest s’ha de concretar en 
el moment de l’alta mèdica, quan s’han estabilitzat les seqüeles, i per tant, valorable 
econòmicament.

En relació a l’exercici de l’acció i per tant, a la temporalitat de la reclamació 
formulada, es presentà per la reclamant en data 28 d’octubre de 2019, instància en 
reclamació de responsabilitat patrimonial, per danys per caiguda al carrer Pare Garí 
amb carrer Pelegrí Ballester. Així doncs, l’acció de responsabilitat s’ha formulat dins 
de termini establert.

III.- QÜESTIÓ DE FONS. CONCURRÈNCIA DE REQUISITS EN RELACIÓ A LA 
RECLAMACIÓ PRESENTADA

En relació a les qüestions de fons i atenent a l’informe jurídic municipal de data 9 de 
desembre de 2020, citem textualment:

En relació a les qüestions de fons, els requisits a fi que sigui declarada la 
responsabilitat patrimonial (com ara desenvoluparem), segons reiterada i pacífica 
doctrina i jurisprudència, es podria resumir en els següents:

- L’efectiva producció d’un dany o perjudici avaluable econòmicament i 
individualitzat en relació a una persona o grup de persones.
- Que el dany o lesió soferta sigui conseqüència del funcionament normal 
o anormal dels serveis públics en una relació de causa-efecte, sense intervenció 
estranya que pugui influir en el nexe causal.
- Que el dany o perjudici no hagi estat produït per causa de força major.
- Que no hagi prescrit el dret a reclamar.
a) En relació a l’efectiva producció d’un dany o perjudici avaluable 
econòmicament i la relació de causalitat amb el funcionament normal o 
anormal dels serveis públics:

La jurisprudència ha insistit en que no tot dany causat per l’administració ha d’ésser 
reparat, sinó que ha de tenir la consideració d’autèntica lesió indemnitzable, que 
reuneixi la qualificació d’antijurídica, en el sentit que el particular no tingui el deure 
jurídic de suportar els danys derivats de l’actuació administrativa (STS de 1 de juliol 
de 2009, rec. 1515/2005, i de 25 de setembre de 2007, rec. 2052/2003).

Així, la viabilitat de la responsabilitat patrimonial de l’administració sempre exigirà la 
antijuricitat del resultat o lesió sempre i quan existeixi nexe causal entre el 
funcionament normal o anormal del servei públic i el resultat lesiu produït.

Quan és la conducta de l’administrat, causes de força major o la d’un tercer la única 
que determini el dany produït, es donarà l’exoneració de responsabilitat per a 
l’administració al trencar-se la relació o nexe causal ( SSTS de 19 de juny de 2007, 
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rec. 10231/2003 , de 3 de maig de 2011, rec. 120/2007, i de 14 de novembre de 
2011, rec. 4766/2009).

En relació al nexe causal i el principi de responsabilitat objectiva la sentència del TS 
de 15 de gener de 2013, rec. 779/2012, estableix que que "...no es acorde con el 
referido principio de responsabilidad patrimonial objetiva su generalización más allá 
del principio de causalidad, aun de forma mediata, indirecta o concurrente, de 
manera que, para que exista aquélla, es imprescindible la existencia de nexo causal 
entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso producido, y 
que la socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la 
Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales no permite 
extender dicha responsabilidad hasta cubrir cualquier evento...".

D’aquí que la jurisprudència ha vingut modulant el caràcter objectiu de la 
responsabilitat patrimonial, denegant que la mera titularitat del servei determini la 
responsabilitat de l’administració respecte qualsevol conseqüència lesiva relacionada 
amb el mateix, doncs la prestació del servei i la titularitat no implica que el vigent 
sistema de responsabilitat patrimonial objectiva de les administracions públiques, 
converteixi a aquestes en asseguradores universals a tot risc, amb el fi de prevenir 
qualsevol eventualitat desfavorable o lesiva pels administrats que es puguin produir 
amb independència de l’actuació de l’administració.

En aquest sentit afirma la mateixa sentència del TS de 15 de gener de 2013, rec. 
779/2012, estableix que "...En relación con el nexo causal ha de decirse que, 
partiendo de que en ningún caso se requiere culpa o negligencia en el actuar 
administrativo, al ser la responsabilidad objetiva, el mismo ha de buscarse para la 
sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1998 entre las diversas causas, 
la causa adecuada o eficiente que resulte normalmente para determinar el resultado, 
buscando que exista una adecuación objetiva entre acto y evento, tal sentencia se 
expresa en los siguientes términos, añadiendo que es necesario, además, que 
resulte normalmente idónea para determinar aquel evento o resultado, tomando en 
consideración todas las circunstancias del caso; esto es, que exista una adecuación 
objetiva entre acto y evento, lo que se ha llamado la verosimilitud del nexo y sólo 
cuando sea así, dicha condición alcanza la categoría de causa adecuada, causa 
eficiente o causa próxima y verdadera del daño, quedando así excluidos tanto los 
actos indiferentes como los inadecuados o inidóneos y los absolutamente 
extraordinarios...".

La relació de causalitat tampoc opera de la mateixa manera davant comportaments 
actius o accions que quan el comportament és d’omissió. Tractant-se d’una acció de 
l’administració, és suficient que la lesió sigui conseqüència d’aquella. En canvi, 
davant d’una omissió, no és suficient una pura connexió lògica per establir la relació 
de causalitat. Si així fos, qualsevol lesió sense que l’administració hagués pogut fer 
res per evitar-la seria imputable, el que conduiria a una ampliació no raonable 
desmesurada de la responsabilitat patrimonial de l’administració. A l’administració 
només li es reprovable no haver intervingut si, ateses les circumstàncies era 
coneixedora i estava obligada a actuar.

En síntesis, perquè pugui sorgir la responsabilitat patrimonial serà necessari que els 
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danys siguin conseqüència del funcionament normal o anormal de l’administració i 
que el perjudicat no tingui el deure jurídic de suportar, sens perjudici de les anteriors 
matisacions anteriorment realitzades en aquest escrit.

En quan a la relació de causalitat o nexe causal entre la lesió produïda, cal verificar si 
els fets succeïren en el lloc i tal com manifesta la part reclamant i analitzar si es dóna 
o no la relació de causalitat necessària entre els danys patits i el funcionament del 
servei públic municipal.

Pel que fa a la primera qüestió, segons la instant, i segons es desprèn de la 
documentació incorporada a l'expedient, la caiguda es produí el passat 13 d’octubre 
de 2019, atesa la mala conservació del paviment del carrer perquè hi havia un forat, 
segons manifesta la reclamant.

Concretament la reclamant al·lega que va ensopegar a la vorera, on hi havia un forat, 
i va produir-se danys a la cara.

No ha aportat cap informe mèdic, tan sols el comunicat de baixa per incapacitat 
temporal, de data 14 d’octubre de 2019.

Que la reclamant valora aquests danys en 6000 euros, però no aporta cap factura 
acreditativa per aquest import ni per cap altre.

Segons l’informe tècnic municipal expedit pel tècnic d’Espai Públic, de data 13 de 
març de 2020, estableix i citem textualment:

“En data a 13 d’octubre de 2019, al voltant de les 20.30h, segons informa la Sra. 
NIEVES FERNANDEZ ROLLAND, va caure per ensopegar i perdre l’equilibri quan 
transitava per la vorera de la cantonada del carrer del Pare Garí amb Peregrí 
Ballester, de Vilanova i la Geltrú. A tal efecte, sol·licita la reclamació econòmica dels 
danys produïts.

A la cantonada del carrer del Parer Garí amb el carrer del Pelegrí Ballester, banda 
Tarragona- muntanya, s’observa l’existència d’una vorada que connecta a un 
registre de recollida de la xarxa de sanejament. Aquesta, tot i que presenta 
irregularitats apreciables amb un desnivell substancial de la cota homogènia de la 
resta de la vorada, disposa d’una amplada no superior a 10 cm. que no propicia al 
pas dels vianants al no ser el seu propòsit si més no a la correcta conducció de 
l’aigua pluvial que transcorre per la via pública.

Tanmateix, la cantonada presenta un rebaix adaptat per a les persones amb 
mobilitat reduïda a 100 cm. de la cantonada, que motiva el pas natural dels 
vianants. En aquest sentit, no es detecta cap altre incidència a la vorera o calçada 
que pugui ser objecte de risc de caiguda.

L’esmentada incidència no consta notificada als serveis tècnics de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú en data posterior a la incidència”.

Així doncs, segons explica la reclamant la caiguda es va produir el dia 13 d’octubre 
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de 2019, a les 20:30 hores, és a dir, encara no era fosca nit i per tant, en condicions 
suficientment visibles, en una zona cèntrica i coneguda per la reclamant.

Segons explica en prova d’interrogatori en format escrit per la testimoni aportada per 
la reclamant, literalment diu:

“la señora tropezó con un socavón en el suelo ..., fue por la tarde entre las 8 y las 
8:30 horas..., todavía había algo de luz y no era de noche del todo...; “

Per altra banda, segons l’informe tècnic municipal , la vorera es trobava en perfecte 
estat i el paviment del voltant, presentava una lleugera deformació, però sense 
ressalt excessiu. És a dir que no era un obstacle difícilment superable en una 
deambulació diligent i que segurament segurament en la caiguda va influir-hi altres 
causes.

D’altra banda, els petits desperfectes en el paviment recordar en aquest sentit 
l’annex 7 del Codi d’Accessibilitat de Catalunya, on s’especifica que s’admeten 
petites diferències de nivell entre dos elements del paviment d’un itinerari de 
vianants, sempre que no sigui superior a 2 cm. Citem textualment:

7.3.3 Petits desnivells sobtats: 

S'admetran petites diferències de nivell entre dos elements del paviment d'un itinerari 
de vianants, sempre que no sigui possible resoldre l'acord mitjançant un element 
continu. El desnivell no serà superior a 2 cm i s'arrodonirà o bé s'aixamfranarà el 
cantell a un màxim de 45o.

En relació a la diligència del vianant en la seva deambulació, si bé és cert que 
atenent allò disposat a l’article 84.2 a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en 
relació als articles 25.2 de la Llei 7/1985 i l’article 66.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, els municipis son els responsables, en virtut de llur competència, del 
manteniment i conservació de la via pública, també és igualment cert que a tota 
persona que transita per la via pública no pot exigir que aquesta es mantingui sempre 
en unes condicions d’absoluta i impol·luta conservació atès que per causa del seu ús 
normal i transcurs del temps es produeix un desgast o deteriorament progressiu.

Per examinar la deambulació diligent que li és exigible al vianant, es pronuncia la 
sentència del TSJ de Catalunya de data 18 de desembre de 2017 (sala 
Contenciós-Administratiu), sec 4ª, nº 845/2017, rec 168/2017:

“...Esta Sala ya ha destacado en anteriores sentencias que la responsabilidad de la 
Administración surge cuando el obstáculo en la calle supera lo que es el normal 
límite de atención exigible en el deambular y que no puede exigirse una total 
uniformidad en la vía pública, pero sí que el estado de la vía (hablando en un 
sentido comprensivo de acera y calzada) sea lo suficientemente uniforme como 
para resultar fácilmente superable con un nivel de atención exigible 
socialmente, y que sólo cuando se requiera un nivel de atención superior surge la 
relación de causalidad necesaria para atribuir la responsabilidad pretendida, al no 
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romperse la citada relación por hecho de tercero o de la propia víctima.

Merece resaltarse que la caída se produce en una zona muy próxima al borde de la 
acera, a la altura más próxima a la calzada, y en paralelo al alcorque, y que aún 
cuando tiene razón la apelante cuando afirma que nada impide el paso por esa zona 
también lo es que de la observación de la documental fotografica se puede 
afirmar que puede superarse con una diligencia media, por lo que no nos 
hallamos ante una circunstancia sorpresiva para el peatón.

Por ello, no cabe deducir responsabilidad patrimonial de la Administración en 
tanto que aún atendido que compete a la Administración municipal el cuidado y 
atención de sus aceras y calzada como bienes de dominio público que son y 
atendidas las competencias que le atribuye el artículo 25.d de la Ley de Bases y de 
Régimen Local , el cuidado que debe prestar el viandante al transitar por la acera no 
es superior al socialmente exigible como lo muestra el estado que reflejan las citadas 
fotografías al no constituir un elemento de riesgo que no resulte fácilmente superable 
o que exija un nivel de atención superior en los términos ya expresados...”

En aquest sentit es important destacar la sentència de TSJ Comunidad Valenciana 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 2ª, S 28-09-2012, nº 834/2012, rec. 
469/2010, i citem textualment:

“...TS en Sentencia de: 07/10/2011, de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
Sección: 4, recaída en el recurso num. 4320/2007 ha dicho:

"La jurisprudencia de esta Sala (por todas la STS de 1 de julio de 2009, recurso de 
casación 1515/2005 y las sentencias allí recogidas) insiste en que "no todo daño 
causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la 
consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la 
calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico 
de soportar los daños derivados de la actuación administrativa".

En esa misma línea reiterada jurisprudencia ( STS de 25 de septiembre de 2007, rec. 
casación 2052/2003 con cita de otras anteriores) manifiesta que la viabilidad de la 
responsabilidad patrimonial de la administración exige la antijuridicidad del resultado 
o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal 
del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido.

Por su parte las SSTS de 19 de junio de 2007, recurso de casación 10231/2003, 9 de 
diciembre de 2008, recurso de casación 6580/2004, reiteran (con cita de otras 
anteriores) que la prueba de la relación de causalidad corresponde al que reclama la 
indemnización."

Segundo. A la vista de la prueba practicada y, en particular, de los reportajes 
fotográficos obrante en el expediente y aportado a autos, no aprecia esta esta Sala el 
error en la valoración de la prueba que se alega por la apelante, ya que el obstáculo 
en el que tropezó era perfectamente visible al igual que los otros que 
delimitaban la acera, cuya amplitud, además, permitía transitar sin peligro 
alguno e, incluso, por el espacio existente entre el bolardo y la farola. 
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Por tanto, ninguna responsabilidad es imputable a la Administración cuando, en 
casos como éste, el mobiliario urbano era visible y estaba suficientemente iluminado, 
por eso, las cuestiones relativas a las condiciones reglamentarias de los bolardos en 
la calzada son irrelevantes habida cuenta de la fácil percepción del obstáculo en el 
que se tropezó que, además, no era único sino parte de un conjunto instalado en el 
paseo para evitar la introducción de vehículos en la acera y, por tanto, no era un 
obstáculo aislado ni sorpresivo para el viandante sino, al contrario, visible y evitable 
ya que el espacio expedito entre el mismo y la farola era perceptible...”

En conseqüència no se li pot exigir a l’administració mantenir la via pública sense la 
més mínima imperfecció, de manera que, un cop admeses les petites irregularitats a 
la via pública, també resulta necessària l’atenció del vianant en la seva deambulació.

El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals estableix, en el seu article 3.1, en concordança amb el seu article 4 
que els carrers són béns de domini públic, per estar afectes a l’ús públic i correspon 
als ens locals la seva conservació i la funció de policia per garantir que es pugui 
transitar amb seguretat i sense perill per part de les persones vianants, segons es 
desprèn també dels articles 25.2.d) i 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local.

Aquesta obligació s’ha d’entendre en el sentit que inclou tant el deure de 
manteniment ordinari de la via pública, com el de vigilar i inspeccionar que tots els 
elements situats en la mateixa estiguin en degudes condicions i no suposin cap risc 
per als seus usuaris, havent d’ordenar la seva immediata reparació als qui la utilitzen 
en profit propi, de manera que, si l’administració no ho ha fet, ha de respondre a títol 
de culpa “in vigilando”.

Aquest deure de manteniment dels carrers i de vetllar per la correcta conservació 
dels elements qui hi ha a les voreres es produeix no només en el marc de la 
responsabilitat de conservació d’elements de la seva titularitat, sinó també implica 
exigir a les empreses i usuaris que utilitzen la via pública en profit propi, perquè 
aquesta utilització no suposi cap detriment de la seguretat o inconvenients per als 
vianants.

En aquest cas, no s’han aportat mitjans de prova que acreditin la relació de causalitat 
entre el funcionament normal/anormal del servei públic i el dany reclamat.

Cal recordar que a tota persona que transita per la via pública se li ha d’exigir un 
mínim de diligència a l’hora de caminar, perquè, sinó, es convertiria l’administració 
pública en asseguradora universal de qualsevol incidència que hi succeís.

La Comissió Jurídica Assessora ha tingut l'ocasió de pronunciar-se sobre diverses 
reclamacions de responsabilitat patrimonial ocasionades per caigudes o accidents 
provocats per defectes en l'estat del paviment (dictàmens 226/11, 269/11 i 140/11, 
entre molts d'altres) En diversos dictàmens en què la Comissió ha analitzat supòsits 
anàlegs a aquest (dictàmens 122/11 i 189/11), ha considerat que per a imputar la 
responsabilitat a l'Administració el desperfecte ha de tenir una certa entitat, i 
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també s'ha fet ressò de la jurisprudència recaiguda en supòsits similars i, en 
particular, de la Sentència de 25 de gener de 2007, de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, que es posiciona en el sentit que 
perquè el dany sigui antijurídic és necessari que el risc provocat pel servei 
públic sobrepassi els estàndards de seguretat exigibles conforme a la 
consciència social. 

S’ha afirmat reiteradament que no tots els accidents, pel fet d’haver-se produït en 
una via pública, han de ser responsabilitat de l’Administració pública, ja que la 
responsabilitat objectiva no la converteix en una asseguradora universal de 
tots els riscos (dictàmens 82/2009, 175/2012, 421/2012, 290/2013, 76/2015 i 
140/2017), com també que, perquè el dany sigui antijurídic, cal que el desperfecte o 
la irregularitat tingui una entitat suficient, i que, per a poder imputar la responsabilitat 
dels fets a l’Administració, el risc provocat pel servei públic ha de sobrepassar els 
estàndards de seguretat exigibles conforme a la consciència social (dictàmens 
42/2011, 27/2013, 297/2013, 67/2014, 59/2015, 74/2016 i 140/2017). 

En el mateix sentit es pronuncia la sentencia dictada TSJ Madrid Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, sec. 10ª, S 04-06-2018, nº 379/2018, rec. 828/2017, 
citem textualment:

“...para que el daño sea antijurídico basta con que el riesgo inherente al 
servicio público haya rebasado los límites impuestos por los estándares de 
seguridad exigibles conforme a la conciencia social; en tal caso no existirá deber 
alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y, consiguientemente, la obligación 
de resarcir el daño o perjuicio causado será imputable a la Administración...”

TSJ Cataluña Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 4ª, S 04-12-2013, nº 
1278/2013, rec. 110/2013, citem textualment:

“...En cuanto a la existencia del daño en sí, no en cuanto a su alcance y valoración 
que en su caso será analizada posteriormente, no ofrece duda la existencia de las 
lesiones que afirma y argumenta la actora. Lo que se pone en duda por las 
codemandadas es la existencia del necesario nexo causal, entre una actuación 
negligente de conservación de la acera de la vía publica y la caída de la actora. 
Debemos considerar en primer lugar, que el centro de la controversia se sitúa aquí, 
residenciándola actora en el actuar administrativo y la demandada en la actora 
y su falta de atención al deambular por la existencia de un mínimo desnivel o 
agujero totalmente visible en la calzada. Podemos acudir a las fotografías que 
existen en el propio expediente administrativo (folios 146 a 148 EA) donde se 
evidencia que ese desgaste, desnivel en la calzada puede salvarse a partir de 
un cuidado en la deambulación de los peatones en una calle casi podríamos 
llamar que peatonal de un pueblo.

Las argumentaciones sobre una falta de conservación de la vía pública mantenidas 
por la actora en su demanda no son compartidas por esta Sala. Los defectos o 
desniveles existentes en la calzada para el acceso a la acera no pueden 
considerarse relevantes de un descuido o abandono de la Administración de sus 
obligaciones de conservación de las vías publicas. art. 25 LBRL 7/1985. Así las 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic

Número de validació: 13523333127347164457

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

 

cosas, no puede exigirse un estado de planicie absoluto entre la calzada y la 
acera , de forma que es normal y habitual que exista un pequeño desnivel que 
instintivamente salvamos al deambular por entender que accedemos a la acera, 
lugar habitual de paso. En el presente caso, la caída se produce a plena luz del 
día, y con plena visibilidad. La propia actora mantiene que pasa a menudo por 
la zona pero que no se fijó en ese desnivel.

Se trata, en definitiva, de un desnivel salvable con una deambulación y atención 
ordinaria, sin que pueda considerarse reflejo de dejación de sus deberes por la 
Administración local. Y ello a pesar del desafortunado accidente...”

Segons les al·legacions presentades en data 27 de novembre de 2020 i número de 
registre 39546 per la companyia asseguradora, diuen textualment:

“Segons l’informe tècnic, s’observa l’existència d’una vorada que connecta a un 
registre de recollida de la xarxa de sanejament.  Aquesta, tot i que presenta 
irregularitats apreciables amb un desnivell substancial de la cota homogènia de la 
resta de la vorada, disposa d’una amplada no superior a 10 cm. Que no propicia al 
pas de vianants al no ser el seu propòsit si més no a la correcta conducció de l’aigua 
pluvial que transcorre per la via pública.  Tanmateix, la cantonada presenta un rebaix 
adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda a 10 cm. De la cantonada, que 
motiva el pas natural dels vianants,  En aquest sentit, no es detecta cap altra 
incidència a la vorera o calçada que pugui ser objecte de risc de caiguda.  Per tant, 
mancaria nexe causal indispensable per a imputar la responsabilitat de l’assegurat”.

En el cas que s’examina, en vista de les dades que es deriven de la documentació 
que conforma l’expedient, del informe tècnic municipal, de les fotografies aportades, i 
que s’hi han incorporat de resultes d’una instrucció curosa, podem arribar a la 
conclusió, partint de la realitat indubtable de la caiguda, en l’indret i la data 
assenyalats per la reclamant –qüestió que no es discuteix–, no s’hi detecten 
elements per a poder atribuir l’accident al funcionament dels serveis públics 
municipals, atès que la caiguda va succeir amb llum suicient, davant d’un obstacle 
fàcilment superable si es presta la deguda diligència i atenció al seu entorn a l’hora 
de transitar.

Per tant, ES CONCLOU que s’entén que no concorre una relació de causalitat 
suficient que permeti sostenir la concurrència de nexe causal entre la lesió produïda i 
el funcionament del servei públic, atès que el lloc on suposadament es va produir la 
caiguda no constituïa un element de risc que no resultés fàcilment superable o exigís 
un nivell d’atenció superior al socialment exigible.  

IV.  D’acord amb les facultats que reconeix el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim local de Catalunya. 

V.  La competència de resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial ha 
estat delegada a la Junta de Govern Local per Decret d’Alcaldia de data 25 de juny 
de 2019  i publicada al BOP el 3 de juliol de 2019
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Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

ACORD

 
 

  
PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 38456288 N, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”

 

  
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 241/2020/eUES.

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 000241/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER 
A PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 02/08/2020.
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Relació de fets
I. En data 05/10/2020 el Regidor de Mobilitat, Projectes i Obres d’Espai Urbà, Sr. 
Antoni Palacios Asensio, va ordenar la incoació de l’expedient administratiu 
sancionador a la persona titular del DNI 44420830-X, pels fets relatats a la denuncia 
núm. 672355/2020 de la Policia Local de data 02/08/2020 en la qual es posa de 
manifest la comissió d’una infracció de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat, per ús fraudulent d’una targeta d’aparcament per a persones amb 
disminució, per estacionar el seu vehicle al parking públic del xiringuito Miramar 
sense tiquet de control horari i utilitzant una targeta d’aparcament per a persones 
amb mobilitat reduïda que estaba caducada.

II. En data 26/10/2020 es va notificar a la presumpta responsable el decret 
d’incoació, concedint-li el termini de 10 dies per a la presentació d’al·legacions i 
proposta de proves en defensa dels seus interessos.

III. En data 06/11/2020 la presumpta responsable va presentar un escrit 
d’al·legacions al respecte.

IV. En data 11/11/2020 la instructora del procediment va dictar una proposta en què 
proposava estimar totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI 44420830-X i ordenar l’arxiu de l’expedient sancionador.

V. En data 20/11/2020 es va notificar a la interessada la proposta de resolució, 
concedint-li un termini de 10 dies perquè presentés les al·legacions que considerés 
oportunes per a la defensa dels seus interessos.
 
VI. En el termini concedit no ha presentat cap escrit d’al·legacions a l’efecte.

Fets provats

1. De la documentació obrant a l’expedient es considera provat que l’ús de la targeta 
caducada el dia dels fets estava justificant en la mesura que la part interessada havia 
sol·licitat la renovació pertinent però per motius aliens a la seva voluntat, basats en 
l’actual crisis sanitària i l’estat d’alarma declarat, no havia obtingut la renovació.
Per tot això, correspon l’estimació total de les al·legacions presentades per la 
persona titular del DNI 44420830X

Òrgan competent per imposar la sanció

L’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, reconeix al president de la 
Corporació local la capacitat d’exercir la potestat sancionadora amb relació a les 
competències municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.
Així mateix, per Decret d’Alcaldia de data 29 de juliol publicat en data 9 d’agost de 
2019 es delega la competència en el Regidor de Mobilitat i Projectes i Obres d'espai 
urbà, Sr. Antoni Palacios Asensio i la resolució en la Junta de Govern Local per 
Decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 2019 publicat al BOPB en data 3 de juliol de 
2019.
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Fonaments de dret

1. Llei 13/2014, de 30 d’octubre d’accessibilitat.
2. La Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del 
Sector Públic.
3. Decret de l'Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, de 
25 de juny de 2019, publicat al BOP de 03.07.2019 

 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

ACORD: 

  
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI 44420830X.
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador.

TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen

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

  
8. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 163/2020/eCONT.
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APROVAR LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NUMERO 1 A FAVOR DE GENERAL 
FACILITIES,S.L., PER OBRES ADEQUACIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL SITUADA AL 
CARRER MARCEL.LÍ GENÉ NUMERO 32  A UN  NOU ÚS DE PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA SOCIOCULTURAL
 

Relació de fets
I. Per acord de la Junta de Govern Local de data  22 de setembre de 2020, es van 
adjudicar les obres del projecte «Adequació de la nau industrial situada al carrer 
Marcel.lí Gené numero 32 a un nou ús de pública concurrència sociocultural a 
l’empresa GENERAL FACILITIES,SL. per import de 91.619,63 euros (IVA inclòs).

II. D’acord amb l’Acta de replanteig signada per les parts, en data 16 d’octubre de 
2020 les obres es van iniciar en data 19 d’octubre  de 2020. 

III. En data 16 de novembre de 2020 la direcció Facultativa de les obres presenta la 
certificació d’obres número 1  que correspon a treballs efectuats el mes d’octubre de 
2020 per un import de 23.470,48 euros, la qual s’ha de procedir a tramitar. 

Fonaments de dret

I. Articles 198 i 240 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic publicat al BOP núm. 272 de 9 de novembre de 2017. 

II. Decret de l'Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, de 
25 de juny de 2019, publicat al BOP de data 3 de juliol de 2019 
 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

ACORD: 

  
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a treballs efectuats el 
mes d’octubre de 2020 a favor de l’ empresa GENERAL FACILITIES,S.L amb NIF B 
65657124 per les obres del projecte “Adequació de la nau industrial situada al carrer 
Marcel·lí Gené numero 32 a un nou ús de pública concurrència sociocultural” per 
import de vint-i-tres mil quatre-cents setanta euros amb quaranta vuit cèntims  
23.470,48€ (19.397,09€ més 4.073,39 € del 21 per cent de l’IVA) .
SEGON.-Aquest import es farà efectiu amb càrrec  a l’aplicació pressupostària   
41.1500.21203 (Actuacions edificis municipals) del vigent pressupost.  

TERCER.-Peu de recurs.
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“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de 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.” 
 

  
9. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni
Número: 247/2020/eCONT.

DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER L’EMPRESA 
QUIMICA FACIL, SL, CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE 
DATA 17 DE NOVEMBRE DE 2020, REFERENT A L’ADJUDICACIÓ DEL LOT 4 
DEL CONTRACTE  DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL EPI COM A 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ CONTRA LA COVID-19, PER AL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I ELS SEUS ORGANISMES 
AUTÒNOMS (Núm. exp. 186/2020/eCONT)
 

Antecedents de fets

I.   En data 30 de novembre de 2020, núm. d’entrada al registre de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, 20200039930, l’empresa QUIMICA FACIL, SL, ha 
presentat recurs de reposició contra la resolució aprovada per la Junta de 
Govern de data  17 de novembre de 2020 referent a l’adjudicació del lot 4 
(gel hidroalcohòlic) de l’expedient 186/2020/eCONT, per al subministrament 
de material EPI com a elements de protecció contra la COVID-19, per al 
personal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus organismes 
autònoms. 

II.   En data 9 de desembre de 2020, la  Sra. Gemma Noya Espinazo, tècnica 
auxiliar de Serveis Generals, ha emès un informe relatiu al recurs de 
reposició interposat per l’empresa QUIMICA FACIL, SL, contra l’adjudicació 
del lot 4 de l’esmentada licitació, exp. 186/2020/eCONT, que es transcriu a 
continuació:
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“INFORME RELATIU AL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER L’EMPRESA 
QUÍMICA FÁCIL, S.L. CONTRA L’ADJUDICACIÓ DEL LOT 4 DE L’EXPEDIENT 
186/2020/eCONT (SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL EPI COM A ELEMENTS DE 
PROTECCIÓ CONTRA LA COVID-19, PER AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

Identificació de l’expedient
Núm.Exp. 247/2020/eCONT

Fets

En data 30/11/2020, l’empresa QUIMICA FACIL, S.L. ha interposat recurs de reposició contra 
l’adjudicació del lot 4 (gel hidroalcohòlic) de l’expedient 186/2020/eCONT, per al 
subministrament de material EPI com a elements de protecció contra la COVID-19, per al 
personal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus organismes autònoms. El motiu 
exposat per l’empresa QUIMICA FACIL, S.L. per interposar el recurs de reposició és que el 
producte que distribueix habitualment l’empresa adjudicatària, BERKI-CLEAN, S.L.U, no 
compleix amb els requisits establerts en els plecs de prescripcions tècniques.

Antecedents

Primer. En data a 22 de setembre de 2020, es va aprovar per Junta de Govern Local, d’acord 
amb l’article 28.1 i 116 de la LCSP i l’article 73 RGLCAP, l’expedient de contractació i del 
procediment d’adjudicació per a la contractació del subministrament de material EPI com a 
elements de protecció contra la COVID-19, per al personal de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i els seus organismes autònoms mitjançant procediment obert simplificat abreujat o 
sumari, amb un pressupost de 34.800€ més 7.308,00€ corresponents al 21% d’IVA, que fan 
un total de 42.108,00 € (QUARANTADOS MIL CENT VUIT MIL EUROS), distribuïts en 
aquests lots:

Pressupost 
base de licitació IVA

Total IVA 
inclòs

Lot 1   12.000,00 €   2.520,00 €   14.520,00 € 

Lot 2     9.000,00 €   1.890,00 €   10.890,00 € 

Lot 3     6.000,00 €   1.260,00 €     7.260,00 € 

Lot 4     7.800,00 €   1.638,00 €     9.438,00 € 

Segon. D’acord amb els articles 159.6 b) de la LCSP, el procediment obert simplificat 
abreujat, “s’eximirà als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i 
tècnica o professional”. Per aquest motiu, no es va demanar la documentació tècnica dels 
productes oferts.

Tercer. En el cas del lot 4 (gel hidroalcohòlic), els plecs de prescripcions tècniques (PPT) 
establien que el producte havia de complir aquestes especificacions:
“2.4. Gel hidroalcohòlic (Lot 4)
Gel antisèptic de mans per la higiene per fricció, solució alcohòlica de mínim un 
70%, amb eficàcia viricida demostrada. El producte ha d’estar autoritzat per la 
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Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)..

Per aquest motiu, ha de complir amb la normativa UNE-EN-14476, que s’ha 
d’indicar  a l’etiquetat.

Les ampolles de 500 ml tindran dosificador.”

Quart. En data 6 d’octubre de 2020, va tenir lloc l’obertura de les ofertes presentades. Com 
que l’únic criteri a valorar per l’adjudicació era el preu ofert, el Servei de Compres i Serveis 
Generals va fer la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa Berki-Clean, S.L.U, ja que era 
l’empresa licitadora que va oferir el millor preu:

LOT 4: Gel hidroalcohòlic  

Ordre 
puntuació Empresa NIF  

Unita
ts 
estim 
ades

Preu 
unitari 
màxim 
(sense 
IVA)

Subtotal 
import 
màxim 
(sense 
IVA)

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA)

Subtotal 
oferta 
econòmica 
(sense IVA)

Total oferta 
econòmica 
amb IVA

Total 
puntuaci 
ó

Garrafa 5 l 75 40 3.000,00 € 12,90 € 967,50 € 1.170,68 €  
Ampolles 
500 ml amb 
dosificador 800 6 4.800,00 € 2,20 € 1.760,00 € 2.129,60 €  

1 BerkiClean 
S.L.U B23554553

Total   7.800,00 €  2.727,50 € 3.300,28 € 100,00

Cinquè. En data 01/12/2020, l’empresa adjudicatària del lot 4, Berki-Clean, S.L.U, seguint 
petició del Servei de Compres i Serveis Generals, va entregar el material objecte de licitació al 
magatzem de l’Ajuntament, en el termini i forma establerta en els PPT.

Sisè. El Servei de Compres i Serveis Generals ha revisat el material entregat, i ha comprovat 
que aquest s’ajusta a les especificacions tècniques requerides en els PPT: 

- compleix amb la norma normativa UNE-EN-14476, i s’indica a l’etiquetat.
- té una composició d’Isopropanol en un 70%
- consta com a producte viricida autoritzat pel Ministeri de Sanitat. 

Atès que és un antisèptic per a pell sana amb alcohol isopropílic com a ingredient actiu, 
l’organisme competent per a l’autorització com a antisèptic que ha demostrat l’eficàcia 
enfront al virus atenent a la norma UNE-EN-14476, és la Dirección General de Salud 
Pública, Calidad e Innovación del Ministeri de Sanitat, en comptes de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 
El Servei de Compres i Serveis Generals considera que el producte és vàlid i d’acord amb 
els PPT, ja que compleix com a producte amb eficàcia demostrada enfront a virus atenent 
a la norma UNE-EN 14476. El fet que estigui inclòs en el llistat del Ministeri de Sanitat en 
comptes de l’AEMPS no afecta en la qualitat ni eficàcia d’aquest.

Proposta de resolució

D’acord amb els motius anteriorment exposats, es proposa desestimar el recurs de reposició 
interposat per l’empresa QUIMICA FACIL, S.L, atès que el producte que ha subministrat 
l’empresa BERKI-CLEAN, S.L.U a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú compleix els requisits 
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establerts en els plecs de prescripcions tècniques de l’expedient de contractació 
186/2020/eCONT (lot 4).”

Fonaments de dret

I. L’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu 
comú de les Administracions públiques, i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, determina la competència per resoldre el recurs al mateix 
òrgan que ha dictat l’acte, en aquest cas, la Junta de Govern Local.

II. L’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases del règim local, preveu la 
possibilitat d’interposar recurs de reposició contra els actes que posen fi a la 
via administrativa, en aquest cas, l’acord de la Junta de Govern Local  posa 
fi a la via administrativa.

 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

ACORD: 

  
PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per l’empresa QUIMICA 
FACIL, SL, contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de novembre de 
2020, d’adjudicació del LOT 4 del  contracte  del subministrament de material Epi 
com a elements de protecció contra la Covid-19, per al personal  de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i els seus Organismes Autònoms, exp. 186/2020/eCONT, d’acord 
a l’informe de la tècnica auxiliar de Serveis Generals, emès en data 9 de desembre 
de 2020, transcrit a l’antecedent II d’aquesta resolució.

SEGON.  L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament 
es contraurà amb càrrec a l’aplicació 02.2313.2260000 (Emergència social) del 
pressupost vigent.

TERCER. Notificar la present resolució als interessats.

QUART.  Contra aquesta 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.
 

  
10. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni
Número: 382/2020/eCONT.

CONTRACTAR EL SERVEI D’ASSEGURANCES PER A NOVES 
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INCORPORACIONS A LA FLOTA DE VEHICLES TERRESTRES DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT 
EN L’ACORD MARC DEL SERVEI DE PÒLISSES D’ASSEGURANCES DE 
L’ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (EXP. 2019.01)
 

Relació de fets
1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves 
Centrals de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la 
contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes 
del sector públic, principalment el denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la 
contractació de forma agregada de bona part de les demandes de subministraments i 
serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les 
entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de 
prospecció de mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.

2.- Per donar continuïtat als contractes d’assegurances, l’ACM va considerar oportú i 
justificat la licitació d’un nou Acord marc pel servei de pòlisses d’assegurances 
d’accidents, de vehicles, de responsabilitat de càrrecs electes i de defensa jurídica i 
reclamació de danys, així com la formulació del corresponent encàrrec al CCDL per 
tal que porti a terme, de manera efectiva, aquesta licitació. En aquest sentit, 
mitjançant Resolució de Presidència 09/2019, de 7 de febrer, es resolgué aprovar  
formalment l’acceptació de l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’ACM, per 
tal de portar a terme la licitació d’un Acord marc del servei de pòlisses 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya i aprovar, així 
mateix, l’inici del corresponent expedient, amb número 209.01

En data 25 de novembre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent expedient s’ha 
aprovat definitivament l’adjudicació Lot 1  pòlissa d’accidents a Zurich Insurance 
PLC, Sucursal en España, Lot 2 pòlissa de vehicles terrestres a FIATC Mutua de 
Seguros y Reaseguros, Lot 3 pòlissa d’assegurances de responsabilitat de càrrecs 
electes a AIG Europe SA, i Lot 4 pòlissa de defensa jurídica i reclamació de danys a 
ARAG SE, Sucursal en España.

En data 23 de desembre de 2019 es formalitzen els contractes dels lots 1,2,3 i 4 per 
un període inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de l’1 de gener de 2020. Aquest 
període podrà  ésser prorrogat per dos períodes  de dotze mesos addicionals, com a 
termini màxim cadascun d’ells, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de 
quaranta-vuit mesos com a màxim.

3.-  En data 3 de desembre de 2020, la Tècnica Auxiliar de Serveis Generals, Sra. 
Gemma Noya Espinazo, ha emès memòria justificativa de la necessitat de la 
contractació, les característiques i l’import del contracte basat en l’Acord Marc del 
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servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient 2019.01, lot 2) per ampliación de la flota de vehicles terrestres de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Fonaments de Dret

L’article 227 de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació amb la DA 3a sobre 
la possibilitat que les Entitats Locals s’adhereixin a les centrals de contractació que 
hagin creat de conformitat a aquesta llei les associacions d’entitats locals a les que 
es refereix la DA 5a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 

Els articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc, i l’adjudicació 
de contractes basats en aquests.

Els articles 153 i 220 de la LCSP, pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals.

Les disposicions addicionals segona i tercera de la LCSP, en allò que fa referència a 
l’òrgan de contractació competent i les normes específiques de contractació pública 
en les entitats locals. 

El Decret d’Alcaldessa 3545 de delegació de competències en materia de 
contractació en la Junta de Govern Local, de 25 de juny de 2019, publicat al BOPB 
en data 3 de juliol de 2019.

La clàusula 42 del PCAP de l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01), en relació al procediment de licitació i 
adjudicació dels contractes basats i la seva preparació.

El plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que 
regeixen l’Acord a l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01) aprovats per la Resolució de Presidència 
núm. 30/2019, d’1 de juliol i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

ACORD 

  
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord marc del 
servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2019.01) i contractar les Pòlisses que a continuació s’indiquen: 

Lot 2. Vehicles Terrestres, a favor de la mercantil Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros, amb NIF G08171407, per un import de 2.583,96€ euros anuals, 
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amb vigència des de les dates indicades en el quadre que segueix, durada 
fins el primer d’abril de 2021 i possibilitat de dues pròrrogues renovables en 
períodes d’un any.

Vehicle i matrícula Data inici cobertura
NISSAN E-NV200 amb matrícula 0393LLD 15/12/2020
NISSAN E-NV200 amb matrícula 0397LLD 03/12/2020
NISSAN E-NV200 amb matrícula 0403LLD 15/12/2020
NISSAN E-NV200 amb matrícula 1419LLD 15/12/2020

NISSAN LEAF 40KWH amb matrícula 0396LLD 15/12/2020
NISSAN LEAF 40KWH amb matrícula 0394LLD 15/12/2020
NISSAN LEAF 62KWH amb matrícula 0391LLD 15/12/2020

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  pels imports indicats en el 
quadre infra, que s'imputaran, dins del pressupost municipal de  l'any 2020, a càrrec 
de l'aplicació pressupostària 02.9200.224000 (Assegurança general) i a les 
aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte. 

ANY LOT 2
(exempt IVA)

2020 765,00€
2021 2.583,96€

TOTAL 3.348,96€

L’autorització i compromís de la resta de la despesa per als exercicis següents, se 
subordinarà al crèdit que pels esmentats exercicis es consigni en el pressupost 
corresponent. 

Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat, així 
com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL (preferentment per e-
notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu al carrer 
València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat 
que siguin preceptius. 

Quart.- Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2019.01)

Cinquè.- El responsable del contracte será el Cap de Compres i Contractació, o la 
persona en qui delegui.
 
Sisè.- Establir que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació.

Setè.-  Publicar el present acord al Perfil del Contractant i al Registre Públic de 
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Contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
 
  
11. Recursos Humans. 
Número: 2317/2020/eRH.

DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 5059, PER REVOCAR EL DECRET 
D’ALCALDIA NÚM. 4986 I APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER 
PODER FER US DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU BAIX A MAR 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
 

Relació de fets
En data 11 de desembre de 2020, I ‘alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú va dictar el Decret següent:

1. Decret de data 11 de desembre de 2020, núm. 5059 de l’expedient 
762/2020/eAJT, que resolia:

PRIMER.- REVOCAR el Decret d’Alcaldia nº 4986 de data 10 de desembre de 2020, 
mitjançant el qual es va aprovar el Conveni de col·laboració entre el Centre Educatiu 
Institut Baix a mar de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú,  per poder fer ús de les instal·lacions del centre educatiu per realitzar les 
proves selectives d’Agents de la Policia Local 2020.

SEGON.- APROVAR el Conveni i facultar a l’alcaldessa Sra. Olga Arnau i Sanabra, 
la signatura del Conveni de col·laboració entre el Centre Educatiu Institut Baix a mar 
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de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,  per poder fer ús 
de les instal·lacions del centre educatiu per realitzar les proves selectives d’Agents 
de la Policia Local 2020, respectant el Calendari escolar que a continuació es 
transcriu: 

Conveni entre el centre educatiu Institut Baix a mar de la  Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a l’ús social de les instal·lacions del centre 
educatiu

Lloc i data: Vilanova i la Geltrú, 10 de desembre de 2020.

Reunits:

D’una banda la senyora Roser Cervera i Giralt, directora del centre educatiu públic Institut 
Baix a mar del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, domicili carrer àncora, 
29 de Vilanova i la Geltrú, i d’acord amb les facultats atorgades per l’article 54.3 del Decret 
102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius,

De l’altra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb CIF P0830800I, domicili fiscal plaça de la 
Vila 7,  representat per l’Alcaldessa Olga Arnau i Sanabra i assistida pel Secretari de la 
Corporació, Isidre Martí Sardà. 

Exposen: 

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius preveu que el 
Departament d’Educació, els ajuntaments i els centres públics promouen l’ús social dels 
edificis i instal·lacions dels centres educatius públics, fora de l’horari escolar, per part de 
persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats educatives, 
culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social i que no suposen l’establiment 
d’obligacions jurídiques contractuals o de qualsevol altra mena.

El Departament d’Educació és titular del centre educatiu Institut Baix a mar, domicili carrer 
àncora, 29 de Vilanova i la Geltrú, que disposa de les instal·lacions d’aules, gimnàs, 
biblioteca.

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú representat per l’alcaldessa Olga Arnau i Sanabra ha 
sol·licitat autorització per utilitzar les aules del centre, biblioteca, cantina, gimnàs i lavabos del 
centre educatiu situat al carrer àncora, 29 de Vilanova i la Geltrú , per a proves de selecció de 
personal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú fora de l’horari escolar.

Per tot això, ambdues parts, amb l’objectiu principal de fomentar l’ús social, consideren adient 
la formalització d’aquest conveni mitjançant l’adopció de les següents:

Clàusules

Primera: Objecte
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Que l’objecte d’aquest conveni és regular la utilització, per part de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú , de determinats espais de les instal·lacions de l’Institut Baix a mar de Vilanova i la 
Geltrú, carrer àncora, 29.

Aquestes activitats de proves de selecció de personal de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
no interferiran, impediran o dificultaran les activitats ordinàries del centre, de l’EOI, ni les 
aprovades pel consell escolar incorporades a la seva programació anual.

Segona: Règim d’utilització

1) Tipus d’activitat: 

Proves de selecció de personal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

2) Programació/horaris

L’horari i els dies dependrà de la necessitat de proves, tant en el temps de durada 
com en el dia de realització.

Per a l’organització de les activitats s’haurà de respectar en tot moment el calendari 
escolar que publica el Departament d’Educació i les normes d’organització i 
funcionament del centre.

3) Espais a utilitzar:

Aules, lavabos, pati, gimnàs, cantina i biblioteca.

4) Neteja:

L’empresa usuària s’encarrega de contractar els serveis de neteja i desinfecció a 
l’empresa que tingui la licitació del servei de neteja del centre. 

5) Accessos i vigilància: 

L’empresa usuària s’encarrega de contractar els serveis dels conserges del centre per poder 
facilitar els accessos a tots els espais del centre.

L’accés i vigilància de les persones que han d’accedir al centre depenen de l’empresa 
usuària.

Tercera: Règim econòmic / compensació econòmica

Per a la utilització de les instal·lacions previstes en la clàusula segona, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú es farà càrrec de la despesa que pugui generar l’activitat i que es 
relaciona a continuació: 

Llum Consum estimat per 1 jornada 40,00€

Aigua Consum estimat per 1 jornada 36,30€
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Manteniment Altres despeses no incloses en els apartats anteriors 50,00€

Total           126,30€

El pagament es realitzarà per transferència al compte ES1600811633490001150126.

Despesa servei conserge:

Conserge preu/hora estimat 20,00€

El pagament es realitzarà per transferència bancària al compte que s’indiqui a la factura.

Quarta: Compromisos de la persona física/jurídica

La persona física/jurídica es compromet a fer les actuacions següents:

a) Conservar les instal·lacions i els equipaments en el mateix estat de 
funcionament  i de neteja en què es varen lliurar.

b) No utilitzar els espais i els equipaments amb una finalitat distinta de la que va 
ser autoritzada, ni fer servir espais i equipaments diferents dels autoritzats.

c) Satisfer el preu d’ús, si s’estableix. 

d) Fer-se càrrec de la vigilància que asseguri l’obertura i el tancament de 
l’activitat, la normalitat de l’ús i, si escau, la correcta utilització dels espais cedibles.

e) Tenir contractada una assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i 
la del personal al seu servei, derivada de l’ús i de l’activitat i pels danys i perjudicis 
que es puguin ocasionar durant la seva realització per unes sumes assegurades 
mínimes de 150.000.- € per víctima individual i d’1.200.000.- € per sinistre (imports 
que el Govern pot actualitzar periòdicament).

f) Abonar l’import dels danys ocasionats per l’ús, per a la cobertura dels quals 
els centres podran exigir fiança.

g) Vetllar perquè l’accés a les instal·lacions es limiti a les persones que es 
corresponen amb l’activitat autoritzada.

h) No cedir a tercers per cap concepte l’espai d’ús autoritzat.

i) Comunicar immediatament al director del centre qualsevol incidència derivada 
de l’ús de les instal·lacions.

j) Retornar les claus de les instal·lacions, en el cas que hagin estat lliurades pel 
centre educatiu, una vegada hagi finalitzat la vigència del conveni.

Cinquena: Obligacions del centre

El centre farà el seguiment de l’aplicació d’aquest conveni. El centre s’obliga a:
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● Garantir que els espais que són objecte d’aquest conveni es trobin en 
condicions per desenvolupar les activitats previstes.

● Avisar l’entitat, amb un mes d’anticipació, en cas que el centre organitzi una 
activitat que requereixi la utilització de l’espai cedit, dins l’horari assignat en el 
conveni.

● Proporcionar els instruments necessaris per a l’obertura i el tancament dels 
espais a utilitzar per l’entitat, al representant designat per aquesta, que serà 
responsable davant el centre de garantir-ne el bon funcionament.

Sisena: Comissió de seguiment

Als efectes d’assolir els objectius previstos en el conveni, es constituirà una comissió de 
seguiment formada per representants de cadascuna de les parts que signen el conveni.

Correspon a aquesta comissió el seguiment de les actuacions derivades de l’execució del 
contingut del conveni. La comissió es reunirà, com a mínim, un cop a l’any, al lliurament de la 
memòria anual i sempre que una de les parts ho sol·liciti.

Setena: Vigència

Aquest conveni tindrà vigència per al curs escolar 2020-2021.

Es podrà prorrogar de manera expressa  per un curs escolar més sempre que hi hagi la 
valoració positiva de la comissió de seguiment.

Vuitena: Causes d’extinció i resolució

El conveni s’extingeix pel transcurs del seu termini de vigència.

Així mateix, el conveni es podrà resoldre per qualsevol de les causes següents:

a) Per mutu acord de les parts, manifestat de manera expressa.

b) Per revocació del director del centre de l’autorització de l’ús social d’acord amb la 
normativa vigent.

c) Per l’incompliment de qualsevol de les parts d’alguna de les clàusules del conveni.

d) Per qualsevol altra causa de les generals establertes, així com altres de previstes en 
la legislació vigent.

Novena: Naturalesa i jurisdicció

Aquest conveni té naturalesa administrativa i es formalitza a l’empara dels articles 53 i 54 del 
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes 
d’aquest conveni seran resoltes per mutu acord en la comissió de seguiment establerta en la 
clàusula sisena.

En cas que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses que pugin sorgir en la interpretació i 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic

Número de validació: 13523333127347164457

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

 

el compliment d’aquest conveni seran resoltes pel director del centre educatiu, i contra la seva 
resolució es pot presentar recurs davant del director dels serveis territorials del Departament 
d’Ensenyament o de l’òrgan equivalent del Consorci d’Educació de Barcelona, la resolució 
dels quals posa fi a la via administrativa (en el cas dels ajuntaments no hi cap interposar 
recurs en via administrativa).

I perquè així consti i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per duplicat

en el  lloc i la data indicats a l’encapçalament.

Director del centre Representant de l’entitat

<Signatura> <Signatura>

<Nom i cognoms> <Nom i cognoms>

TERCER.- AUTORITZAR la despesa de VUIT-CENTS EUROS (800€) per fer front a 
les despeses que es generin derivats de l’aplicació del referit conveni. Aquesta 
despesa de crèdit s’aplicarà a la partida Unitat Administrativa  04.9202.2200000. Les 
despeses derivades de la realitzar les proves selectives d’Agents de la Policia Local 
2020, es tramitaran com a decrets de despesa.

QUART.- Notificar als interessats la present resolució.

CINQUE.-. Aquesta resolució s’ha de ratificar en la propera sessió de la Junta de 
Govern Local.

 
SISE. - 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. 
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Fonaments de dret

1. Article 21.del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim 
local, referent a les atribucions del president de la Corporació.

2. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la llei de l’Estatut de l’Empleat Públic.

3. Atès els articles 46 a 53 de la Llei 40/2015 d1 d’octubre de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en relació a la naturalesa, 
objecte, contingut i límits dels convenis administratius.

4. Atès els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del Procediment 
administratiu de Catalunya.

5. Atès l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

6. Atès l’article 109 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, les administracions públiques poden revocar, 
mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció, els seus actes de gravamen o 
desfavorables, sempre que aquesta revocació no constitueixi dispensa o exempció 
no permesa per les lleis, ni sigui contrària al principi d'igualtat, a l'interès públic o a 
l'ordenament jurídic.

7. Atès el Decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 2019 (BOP 03.07.2019), 
apartat g) estableix que l’aprovació dels convenis de col·laboració o cooperació 
interadministrativa, els convenis amb persones físiques o jurídiques públiques o 
privades i demés convenis, negocis i contractes exclosos de l’àmbit d’aplicació de la 
legislació de contractació pública, sempre que siguin de la competència de l’Alcaldia i 
la legislació sectorial no atribueixi aquesta competència a un altre òrgan.

 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

ACORD: 

  
PRIMER.- Donar compte a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Decret 
núm. 5059 de l’expedient 762/2020/eAJT, referit en la part expositiva.

SEGON.- Notificar el present acord a les persones interessades.. 
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12. Acció Social. 
Número: 57/2020/eAJT.

MODIFICAR L’OPERACIÓ COMPTABLE AD 22020/7957 RELACIONADA AMB LA 
DESPESA APROVADA PER ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21 
DE GENER DE 2020 A L’EXPEDIENT 57/2020/eAJT 
 

Relació de fets
1. A la Regidoria d’Acció Social es va considerar la necessitat de fer una reserva per 
l’aportació a Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat pel projecte de l’Economat de 
Vilanova i la Geltrú.

2. En data 10 de gener de 2020, la Cap de Servei d’Acció va emetre informe 
favorable en el qual es detallava i justificava la necessitat de dur a terme 
l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de l’aportació, amb un import 
de 174.000 euros.

3. En data 21 de gener de 2020, la Junta de Govern Local, va aprovar AUTORITZAR 
i DISPOSAR de 174.000,00 € i RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ mensualment de 
14.500,00 € per a l’aportació a Càritas Diocesana Sant Feliu per a la gestió del 
projecte l’Economat de Vilanova i la Geltrú durant l’any 2020, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 35.2315.48004 Conveni Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat 
del pressupost de despeses vigent i va ser contret mitjançant l’operació comptable 
AD-22020/7957.

4. Ates que amb les aportacions extraordinàries que s’han realitzat durant l’any 2020 
son suficients per donar cobertura a les necessitats del projecte mencionat al punt 1, 
per tal que els CATORZE MIL CINC-CENTS EUROS (14.500€), que figuren com a 
romanent de l’operació estiguin disponibles a l’aplicació pressupostària 
35.2315.48004 Conveni Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat del pressupost de 
despeses vigent, es considera oportú modificar l’operació comptable.

5. Consta a l’expedient informe favorable de la Cap de Servei d’Acció Social. 

Fonaments de dret

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.

2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei municipal i 
de règim local de Catalunya.

3. Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

4. Bases d’execució del pressupost municipal de l’any 2020. 
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5. La competència per dictar aquesta resolució ha estat delegada en la Junta de 
Govern Local de la Corporació per Decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, 
publicat al BOPB de data 3 de juliol de 2019. 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

ACORD: 

PRIMER.- MODIFICAR l’operació comptable AD 22020/7957. L’import que ha de 
quedar barrat és el saldo que ara figura com a romanent i que ascendeixen a 
CATORZE MIL CINC-CENTS EUROS (14.500). Aquest import restarà disponible a 
l’aplicació pressupostària 35.2315.48004 Conveni Càritas Diocesana Sant Feliu de 
Llobregat del pressupost de despeses vigent. 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord al Servei de Intervenció als efectes oportuns i 
a Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat.

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.
 

  
13. Infància i Joventut. 
Número: 870/2020/eSUB.

MODIFICAR L'OPERACIÓ COMPTABLE AD 22020/15108 RELACIONADA AMB LA 
DESPESA APROVADA A L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 24-
11-2020
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Relació de fets
1. En data 6 d’octubre de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar la Convocatòria 
de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a infants i 
adolescents amb diversitat funcional  per a la seva inclusió en activitats extraescolars 
curs 2020-2021. Aquesta resolució estableix que l’import destinat a la concessió de 
les subvencions previstes anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
09.3278.48204 Ajuts Infància, de l’exercici 2020.

2. La Junta de Govern Local en la seva sessió del dia 24 de novembre de 2020  va 
aprovar l’atorgament provisional de les subvencions destinades als infants i 
adolescents amb diversitat funcional per a la seva inclusió en activitats extraescolars 
per al curs 2020-2021 i es va autoritzar una despesa de 6.502,50 amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 09.3278.48204  Ajuts Infància.

3. Un cop concedides totes les subvencions resta un saldo de 13.497,50€ que la 
regidoria voldria invertir en altres necessitats, per aquesta raó es proposa modificar 
l’operació comptable AD 22020/15108 de forma que es barri el saldo de 13.497,50€ 
de l’aplicació pressupostària 09.3278.48204 Ajuts Infància de l’exercici 2020.

 Fonaments de dret

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.

2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei municipal i 
de règim local de Catalunya.

3. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals

4. Bases d’execució del pressupost municipal de l’any 2020. 

5. Decret de l'Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, de 
25 de juny de 2019, publicat al BOP de 03.07.2019
 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

 ACORD: 

  
PRIMER: MODIFICAR l’operació comptable AD 22020/15108. L’import que ha de 
quedar barrat és el saldo que ara figura com a romanent i que ascendeixen a 
13.497,50€. Aquest import restarà disponible a l’aplicació pressupostària 
09.3278.48204 Ajuts Infància de l’exercici 2020. 
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SEGON: TRASLLADAR el present acord al departament d’ Intervenció als efectes 
oportuns.

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.
 

  
14. Espai Públic. 
Número: 651/2020/eAJT.

APROVAR L'ENCÀRREC DE MITJANS PROPIS DELS TREBALLS 
D’INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE REG PER DEGOTEIG AL PARC DE GUMÀ I 
FERRAN DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER PART DE L'EMPRESA 
MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF
 

Relació de fets

1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pot conferir la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis, a la MANCOMUNITAT TEGAR DEL 
GARRAF, per raons d’eficàcia o quan no disposi dels mitjans tècnics idonis 
per al seu desenvolupament.

2. El Servei d’Espai Públic té assignat, entre d’altres, el seguiment i gestió del 
servei de manteniment i neteja de parcs i jardins. Dins aquest servei, gestiona 
el servei de conservació d’estanys, fonts ornamentals i la xarxa de reg 
municipal.

3. Que la Mancomunitat per a l’atenció i assistència dels minusvàlids psíquics de 
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la comarca del Garraf està constituïda pels municipis de Vilanova i la Geltrú, 
Sitges, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Canyelles i Olivella, segons Decret 
400/1981, de 26 d’octubre, de la Generalitat de Catalunya (publicat al DOGC 
núm. 177 de 20 de novembre de 1981), i degudament inscrita al Registre 
d’Entitats Locals de Catalunya segons Resolució del Director General 
d’Administració Local núm. 1501 de 23 d’octubre de 1991, amb codi 
d’identificació núm. 9001740003.

4. En data 26 de març de 2019 es va aprovar en Junta de Govern Local 
l’expedient 86/2019-SVI el conveni interadministratiu de cooperació entre 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Mancomunitat per a l’atenció i 
assistència dels minusvàlids psíquics de la Comarca del Garraf per a la 
prestació del servei de manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi 
de Vilanova i la Geltrú, zona B per part de dita Mancomunitat.

5. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en l’exercici d’una potestat 
d’autoorganització amb òrgan especial d’administració, en el qual, l’ens filial 
actua dintre de les potestats de l’encàrrec de mitjans propis per compte de 
l’ens matriu.

6. El Parc Gumà de Vilanova i la Geltrú és un parc públic que es composa de 15 
parterres, amb un total de 2500m2. Hi ha vegetació arbustiva i arbrat en tots 
els parterres. No té instal·lació de reg. 

7. Actualment el terra dels parterres del Parc Gumà, no té ni gespa ni plantes 
entapissants, es un sòl nu amb gramínies espontànies. Això és degut, 
principalment a l’erosió i compactació del terra per fenòmens meteorològics 
com les precipitacions forts i/o torrencials juntament amb la manca de 
vegetació. Uns sistema de reg ajudarà a millorar el sòl existent, promoure el 
creixement de vegetació espontània i el manteniment de la vegetació nova i 
existent als parterres.

8. Atesos els antecedents anteriors, es va realitzar visita conjunta als indrets per 
concretar els aspectes tècnics i concreció del pressupost per a la realització 
dels treballs determinats tal i com s’ha exposat.

9. Els pressupostos dels treballs s’han incorporat a l’expedient i es resumeixen a 
continuació:
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10. El total de despesa és de 31.250,10 euros (trenta-un mil dos-cents cinquanta 
euros amb deu cèntims), exempt del 21% de l’IVA, amb càrrec a la partida 
“Contracte de jardineria zona A” 53.1710.2279901 del vigent pressupost de 
2020 del Servei d’Espai Públic.

11. S’incorpora a l’expedient informe tècnic favorable

Fonaments de dret

1. Aprovació del Ple de la Mancomunitat i la resta d’ajuntaments pertanyents a la 
mateixa, de la modificació definitiva dels estatuts d’aquesta institució, en els 
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quals han quedat anotats en el Registre dels Ens Locals de Catalunya (RE 
DGRI núm. 3158, de 12-4-2013)

ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF

CAPÍTOL IV
CONVENIS I ENCOMANDES DE GESTIÓ I SERVEIS

Article 20. Convenis i encomandes de gestió i serveis

1. Per al compliment de les seves finalitats, la Mancomunitat podrà, en el 
marc legal vigent, establir convenis i concerts i rebre ajudes de les 
institucions públiques i privades, interessades en el desenvolupament de 
les seves finalitats. Igualment podrà establir encomanes de gestió, tant de 
les regulades a l’article 4.1.n) del Text Refós de la Llei de contractes del 
sector públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, com de les 
previstes a l’article 10.1 a 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim 
Jurídic i de Procediment de les Administracions públiques de Catalunya.

2. La Mancomunitat adquireix la condició de medi propi i servei tècnic, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 4.1.n) i 24.6 de la Llei 30/07, de 
contractes del sector públic.

3. Es reconeix expressament a l’Entitat la condició de medi propi i servei 
tècnic de les entitats públiques consorciades.

4. La Mancomunitat realitza la seva activitat a favor de les Entitats Públiques 
Mancomunades, per aquesta raó, aquestes ostenten sobre la 
Mancomunitat el control anàleg al que pot exercir sobre els seus propis 
serveis, segons els presents Estatuts.

5. El règim d’encàrrecs de gestió definit a l’article 10.1 a 6 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
públiques de Catalunya, es regirà per l’esmentat precepte, i el definit a 
l’article 4.1.n) del text Refós de la Llei de contractes del sector públic 
aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, serà el següent:

a) Les Entitats Públiques Mancomunades podran conferir la realització 
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis a la mancomunitat 
per raons d’eficàcia o quan no disposi dels mitjans idonis per al seu 
desenvolupament.

b) Els encàrrecs seran d’execució obligatòria per part de l’Entitat

c) L’Entitat no podrà participar en licitacions públiques convocades per 
Les Entitats Públiques Mancomunades, sense perjudici que, quan no 
concorri cap licitador, pugui encarregar-se-li l’execució de la prestació 
que va ser objecte de la licitació.
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d) L’encàrrec de gestió es regirà per les normes de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, i per 
les normes de contractació pública únicament en els supòsits que així 
ho disposi la legislació de contractes de les administracions públiques.

e) L’encomana o encàrrec de gestió o de funcions no suposa la cessió de 
la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu 
exercici, i correspondrà a l’òrgan competent de l’Entitat l’adopció dels 
actes administratius definits o complementaris que donin suport o en 
els quals s0integrin la concreta activitat objecte de l’encàrrec.

f) La realització d’activitats establertes amb caràcter general en l’àmbit 
de Les Entitats Públiques Mancomunades i dels ens que en depenen 
o en els quals participa, es durà a terme d’acord amb les 
determinacions aprovades, les quals fixaran les activitats incloses, el 
seu termini de vigència i la naturalesa i l’abast de la gestió i funcions 
encomandes.

2. Aprovació en Junta de Govern Local, en data 26 de març de 2019, l’expedient 
86/2019-SVI el conveni interadministratiu de cooperació entre L’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i la Mancomunitat per a l’atenció i assistència dels 
minusvàlids psíquics de la Comarca del Garraf per a la prestació del servei de 
manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, 
zona B per part de dita Mancomunitat.

3. Decret de l'Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de Govern 
Local, de 25 de juny de 2019, publicat al BOP de 03.07.2019 Decret de 
l'Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, de 25 de 
juny de 2019, publicat al BOP de 03.07.2019

 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

 ACORD: 
  
PRIMER: Aprovar l’encàrrec de mitjans propis a la MANCOMUNITAT TEGAR DEL 
GARRAF, CIF- P0800354C, en relació als treballs d’implantació i instal·lació del 
sistema de reg per degoteig en el Parc de Gumà i Ferran de Vilanova i la Geltrú.
D’acord amb l’informe tècnic incorporat a l’expedient, la despesa de cada actuació es 
desglossa de la següent manera:
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Per tal de realitzar els treballs d’instal·lació d’un sistema de reg per degoteig al Parc 
de Gumà i Ferran del servei de parcs i jardins de Vilanova i la Geltrú, es requereix 
dels treballs corresponent a:

 Realitzar la pressa d’aigua de xarxa pública i dimensionat de la instal·lació per 
ajustar-la a la pressió de la xarxa. Aquest punt s’ha de concretar amb la 
companyia d’aigües de Vilanova i la Geltrú l’existència de comptador al Parc i 
si no hi ha la possibilitat d’instal·lar-lo.

 Treballs de millora del sòl. Raspat dels parterres per neteja i descompactació.
 Treballs de preparació del terreny per la instal·lació del sistema de reg. 

Instal·lar connexió a la xarxa pública d’aigua. Crear rases per les canonades 
secundaries que portaran l’aigua a cada parterre.
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 Aportació del material i instal·lació del sistema de reg.
 Realitzar l’estesa de terres per cobrir i així protegir del vandalisme les graelles 

de reg instal·lades.
 Realitzar las tasques contemplades en aquest encàrrec en un termini de 

lliurament de 5 setmanes.

SEGON: Aprovar la despesa per import total de 31.250,10 euros (trenta-un mil dos-
cents cinquanta euros amb deu cèntims), exempt del 21% de l’IVA, amb càrrec a la 
partida “Contracte de jardineria zona A” 53.1710.2279901 del vigent pressupost de 
2020 del Servei d’Espai Públic.

TERCER: Notificar el present acord a la MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF

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. 

 
  
15. Espai Públic. 
Número: 702/2020/eAJT.

APROVAR L'ENCÀRREC DE MITJANS PROPIS DELS TREBALLS DE 
REHABILITACIÓ DE L'ESPAI BOSQUET DE LA RONDA DE LA MAR 
MEDITERRÀNIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER PART DE L'EMPRESA 
MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF.
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Relació de fets

1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pot conferir la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis, a la MANCOMUNITAT TEGAR DEL 
GARRAF, per raons d’eficàcia o quan no disposi dels mitjans tècnics idonis 
per al seu desenvolupament.

2. El Servei d’Espai Públic té assignat, entre d’altres, el seguiment i gestió del 
servei de manteniment i neteja de parcs i jardins. Dins aquest servei, gestiona 
el servei de conservació d’estanys, fonts ornamentals i la xarxa de reg 
municipal.

3. Que la Mancomunitat per a l’atenció i assistència dels minusvàlids psíquics de 
la comarca del Garraf està constituïda pels municipis de Vilanova i la Geltrú, 
Sitges, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Canyelles i Olivella, segons Decret 
400/1981, de 26 d’octubre, de la Generalitat de Catalunya (publicat al DOGC 
núm. 177 de 20 de novembre de 1981), i degudament inscrita al Registre 
d’Entitats Locals de Catalunya segons Resolució del Director General 
d’Administració Local núm. 1501 de 23 d’octubre de 1991, amb codi 
d’identificació núm. 9001740003.

4. En data 26 de març de 2019 es va aprovar en Junta de Govern Local 
l’expedient 86/2019-SVI el conveni interadministratiu de cooperació entre 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Mancomunitat per a l’atenció i 
assistència dels minusvàlids psíquics de la Comarca del Garraf per a la 
prestació del servei de manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi 
de Vilanova i la Geltrú, zona B per part de dita Mancomunitat.

5. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en l’exercici d’una potestat 
d’autoorganització amb òrgan especial d’administració, en el qual, l’ens filial 
actua dintre de les potestats de l’encàrrec de mitjans propis per compte de 
l’ens matriu.

6. La zona del bosquet ubicat a la Ronda de la Mar Mediterrània de Vilanova i la 
Geltrú es troba delimitat per la via Barcelona‐Tarragona, per la part nord; i 
per la ronda de la Mar Mediterrània, per la part sud. A ponent hi ha una 
continuació d’aquest espai, però com que és de gestió privada està limitat per 
una tanca metàl·lica, tot i que les característiques dels dos espais són molt 
semblants. A ponent limita amb el començaments d’una línia d’edificis. 

7. Aquest espai té una superfície aproximada de 3100 m2, una longitud 147 
metres, i una amplada d’uns 20 metres, en la part mitjana.

8. Aquest espai és gestionat a través d’un conveni interadministratiu de 
cooperació entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Mancomunitat 
mitjançant el centre especial de treball TEGAR, per tal de dur a terme la 
prestació del servei de manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi 
de Vilanova i la Geltrú, zona B.
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9. Actualment la zona es composa d’arbres, majoritàriament del tipus oliveres, 
tot i que es destaca la presència de pins. També hi ha arbustiva del tipus 
aladern (Rhamnus alaternus), el fals aladern (Phillyrea latifolia), la mata o 
llentiscle (Pistacia lentiscus), i l’ullastre (Olea europaea L. var. sylvestris).

10. Per tal de realitzar una restauració d’aquest espai com a zona de pas 
preservant l’aspecte de biodiversitat existent, es proposta com a objectius: 

 Millora de la seguretat de les persones generant un recorregut interior 
delimitat amb pals i corda.

 Preservar i afavorir la biodiversitat mitjançant el manteniment i la 
plantació de nou arbrat i arbustiva.

 Afavorir les espècies autòctones dissenyant estructures que serveixin 
de refugi a insectes.

 Erradicar espècies invasores.

11. Atesos els antecedents anteriors, es va realitzar visita conjunta als indrets per 
concretar els aspectes tècnics i concreció del pressupost per a la realització 
dels treballs determinats tal i com s’ha exposat.

12. Els pressupostos dels treballs s’han incorporat a l’expedient i es resumeixen a 
continuació:
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13. El total de despesa és de 4.746,23 euros (quatre mil set-cents quaranta sis 
euros amb vint-i-tres cèntims), exempt del 21% de l’IVA, amb càrrec a la 
partida “Contracte de jardineria zona A” 53.1710.2279901 del vigent 
pressupost de 2020 del Servei d’Espai Públic.

14. S’incorpora a l’expedient informe tècnic favorable

Fonaments de dret

1. Aprovació del Ple de la Mancomunitat i la resta d’ajuntaments pertanyents a la 
mateixa, de la modificació definitiva dels estatuts d’aquesta institució, en els 
quals han quedat anotats en el Registre dels Ens Locals de Catalunya (RE 
DGRI núm. 3158, de 12-4-2013)

ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF

CAPÍTOL IV
CONVENIS I ENCOMANDES DE GESTIÓ I SERVEIS

Article 20. Convenis i encomandes de gestió i serveis

1. Per al compliment de les seves finalitats, la Mancomunitat podrà, en el 
marc legal vigent, establir convenis i concerts i rebre ajudes de les 
institucions públiques i privades, interessades en el desenvolupament de 
les seves finalitats. Igualment podrà establir encomanes de gestió, tant de 
les regulades a l’article 4.1.n) del Text Refós de la Llei de contractes del 
sector públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, com de les 
previstes a l’article 10.1 a 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim 
Jurídic i de Procediment de les Administracions públiques de Catalunya.

2. La Mancomunitat adquireix la condició de medi propi i servei tècnic, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 4.1.n) i 24.6 de la Llei 30/07, de 
contractes del sector públic.

3. Es reconeix expressament a l’Entitat la condició de medi propi i servei 
tècnic de les entitats públiques consorciades.
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4. La Mancomunitat realitza la seva activitat a favor de les Entitats Públiques 
Mancomunades, per aquesta raó, aquestes ostenten sobre la 
Mancomunitat el control anàleg al que pot exercir sobre els seus propis 
serveis, segons els presents Estatuts.

5. El règim d’encàrrecs de gestió definit a l’article 10.1 a 6 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
públiques de Catalunya, es regirà per l’esmentat precepte, i el definit a 
l’article 4.1.n) del text Refós de la Llei de contractes del sector públic 
aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, serà el següent:

a) Les Entitats Públiques Mancomunades podran conferir la realització 
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis a la mancomunitat 
per raons d’eficàcia o quan no disposi dels mitjans idonis per al seu 
desenvolupament.

b) Els encàrrecs seran d’execució obligatòria per part de l’Entitat

c) L’Entitat no podrà participar en licitacions públiques convocades per 
Les Entitats Públiques Mancomunades, sense perjudici que, quan no 
concorri cap licitador, pugui encarregar-se-li l’execució de la prestació 
que va ser objecte de la licitació.

d) L’encàrrec de gestió es regirà per les normes de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, i per 
les normes de contractació pública únicament en els supòsits que així 
ho disposi la legislació de contractes de les administracions públiques.

e) L’encomana o encàrrec de gestió o de funcions no suposa la cessió de 
la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu 
exercici, i correspondrà a l’òrgan competent de l’Entitat l’adopció dels 
actes administratius definits o complementaris que donin suport o en 
els quals s0integrin la concreta activitat objecte de l’encàrrec.

f) La realització d’activitats establertes amb caràcter general en l’àmbit 
de Les Entitats Públiques Mancomunades i dels ens que en depenen 
o en els quals participa, es durà a terme d’acord amb les 
determinacions aprovades, les quals fixaran les activitats incloses, el 
seu termini de vigència i la naturalesa i l’abast de la gestió i funcions 
encomandes.

2. Aprovació en Junta de Govern Local, en data 26 de març de 2019, l’expedient 
86/2019-SVI el conveni interadministratiu de cooperació entre L’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i la Mancomunitat per a l’atenció i assistència dels 
minusvàlids psíquics de la Comarca del Garraf per a la prestació del servei de 
manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, 
zona B per part de dita Mancomunitat.
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3. Decret de l'Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de Govern 
Local, de 25 de juny de 2019, publicat al BOP de 03.07.2019 Decret de 
l'Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, de 25 de 
juny de 2019, publicat al BOP de 03.07.2019

 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

 ACORD: 

PRIMER: Aprovar l’encàrrec de mitjans propis a la MANCOMUNITAT TEGAR DEL 
GARRAF, CIF- P0800354C, en relació als treballs de rehabilitació de l’espai bosquet 
de la Ronda de la Mar Mediterrània de Vilanova i la Geltrú.
D’acord amb l’informe tècnic incorporat a l’expedient, la despesa de cada actuació es 
desglossa de la següent manera: 
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Per tal de realitzar els treballs de rehabilitació de l’espai bosquet de la Ronda 
de la Mar Mediterrània de Vilanova i la Geltrú, es requereix dels treballs 
corresponent a:

 Realitzar les tasques d’eliminació de les espècies invasores i aclarint 
l’arbrat existent per tal d’eliminar zones fosques.

 Generar un camí d’una amplada mínima de 1,20 metres mitjançant el 
desbrossat al llarg d’un recorregut obert al pas de les persones.

 Creació de tanques de pals amb cordes en el recorregut, mitjançant 
estaques de fusta de 10 cm de diàmetre i dues cordes de niló 
regenerat de 12 mm de diàmetre.

 Creació d’un hotel d’insectes de 120 x 80 x 20 cm.
 Realitzar las tasques contemplades en aquest encàrrec en un termini 

de lliurament de 3 setmanes.

SEGON: Aprovar la despesa de 4.746,23 euros (quatre mil set-cents quaranta sis 
euros amb vint-i-tres cèntims), exempt del 21% de l’IVA, amb càrrec a la partida 
“Contracte de jardineria zona A” 53.1710.2279901 del vigent pressupost de 2020 del 
Servei d’Espai Públic. 

TERCER: Notificar el present acord a la MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

 

  
16. Habitatge. 
Número: 771/2020/eAJT.

APROVAR L'ADHESIÓ AL PROGRAMA D’AJUTS A LES ENTITATS QUE 
INTEGREN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE CATALUNYA QUE GESTIONEN 
HABITATGES QUE FORMEN PART DEL FONS D’HABITATGE DE LLOGUER 
DESTINAT A POLITIQUES SOCIALS

 

Relació de fets
I. En data 12 de juny de 2015 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 

l’Associació Catalana de municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i 
les entitats que formen part de la Plataforma per al Dret a un Habitatge Digne, 
van subscriure l’acord de constitució del Fons d’habitatge de lloguer destinat a 
polítiques socials, en compliment de la Resolució 577/X i la Moció 66/X, del 
Parlament de Catalunya.

II. En data 28/07/2016 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va adreçar un escrit 
a l’Ajuntament de  Vilanova i la Geltrú informant de la creació d’aquest fons i 
aportant còpia de l’ ACORD RELATIU AL FONS D’HABITATGE DE 
LLOGUER DESTINAT A POLÍTIQUES SOCIALS

III. L’esmentat  acord preveu en l’apartat TERCER, punt 1, que, entre d’altres, 
formaran part del Fons “els habitatges dels parcs públics, ja siguin propietat 
de la Generalitat de Catalunya, dels ajuntaments o de les empreses públiques 
vinculades a ambdós”.  

IV. Tot i que el FONS ja es va crear amb una dotació inicial d’habitatges, 
detallada en l’annex de l’esmentat acord, també preveu que “s’hauran d’anar 
incorporant els parcs municipals d’habitatge que es destinin a aquestes 
finalitats” (Apartat TERCER, punt 5).

V. Així mateix, l’apartat QUART estableix que “els habitatges s’adscriuran al 
Fons per acord directe de l’entitat titular o bé per cessió a l’Administració 
pública mitjançant la subscripció del corresponent conveni”.

VI. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és titular d’un parc de 68 habitatges que 
es destinen a l’allotjament de persones en risc d’exclusió residencial, i que es 
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detallen a continuació:
ID TITULARITAT HABITATGE 

EXPED. EPAC
ADREÇA PARKING 

NUM.
1 AJUNTAMENT 1318/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 6 BX 01  

2 AJUNTAMENT 1320/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 6 BX 02  

3 AJUNTAMENT 1321/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 6 BX 03  

4 AJUNTAMENT 1322/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 6 BX 04  

5 AJUNTAMENT 1323/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 6 01 01  

6 AJUNTAMENT 1324/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 6 01 02  

7 AJUNTAMENT 1325/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 6 01 03  

8 AJUNTAMENT 1326/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 6 01 04  
9 AJUNTAMENT 1329/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 6 02 01  

10 AJUNTAMENT 1330/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 6 02 02  

11 AJUNTAMENT 1331/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 6 02 03  
12 AJUNTAMENT 1332/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 6 02 04  

13 AJUNTAMENT 1333/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 8 BX 01  

14 AJUNTAMENT 1334/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 8 BX 02  

15 AJUNTAMENT 1337/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 8 BX 03  

16 AJUNTAMENT 1339/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 8 BX 04  

17 AJUNTAMENT 1340/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 8 01 01  

18 AJUNTAMENT 1341/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 8 01 02  

19 AJUNTAMENT 1342/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 8 01 03  

20 AJUNTAMENT 1343/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 8 01 04  

21 AJUNTAMENT 1345/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 8 02 01  

22 AJUNTAMENT 1346/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 8 02 02  

23 AJUNTAMENT 1347/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 8 02 03  

24 AJUNTAMENT 1348/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 8 02 04  

25 AJUNTAMENT 1350/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 8 03 01 26

26 AJUNTAMENT 1351/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 8 03 02  

27 AJUNTAMENT 1352/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 8 03 03  

28 AJUNTAMENT 1353/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 8 03 04  

29 AJUNTAMENT 1354/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 8 04 01  

30 AJUNTAMENT 1355/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 8 04 02  

31 AJUNTAMENT 1356/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 8 04 03  

32 AJUNTAMENT 1357/2019/EHAB CL. Martí Torrents, 8 04 04  

33 AJUNTAMENT 1358/2019/EHAB PL. Rajanta, 5 01 01  

34 AJUNTAMENT 1359/2019/EHAB PL. Rajanta, 5 01 02 20

35 AJUNTAMENT 1361/2019/EHAB PL. Rajanta, 5 02 01  

36 AJUNTAMENT 1362/2019/EHAB PL. Rajanta, 5 02 02  

37 AJUNTAMENT 1363/2019/EHAB PL. Rajanta, 5 03 01 30

38 AJUNTAMENT 1364/2019/EHAB PL. Rajanta, 5 03 02 22

39 AJUNTAMENT 1365/2019/EHAB PL. Rajanta, 5 04 01  

40 AJUNTAMENT 1366/2019/EHAB PL. Rajanta, 5 04 02  

41 AJUNTAMENT 1368/2019/EHAB PL. Rajanta, 6 01 01 18

42 AJUNTAMENT 1369/2019/EHAB PL. Rajanta, 6 01 02 19
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43 AJUNTAMENT 1370/2019/EHAB PL. Rajanta, 6 02 01 27

44 AJUNTAMENT 1371/2019/EHAB PL. Rajanta, 6 02 02  

45 AJUNTAMENT 1372/2019/EHAB PL. Rajanta, 6 03 01 17

46 AJUNTAMENT 1373/2019/EHAB PL. Rajanta, 6 03 02 28

47 AJUNTAMENT 1374/2019/EHAB PL. Rajanta, 6 04 01 24

48 AJUNTAMENT 1375/2019/EHAB PL. Rajanta, 6 04 02 25

49 AJUNTAMENT 1376/2019/EHAB PL. Rajanta, 9 BX  

50 AJUNTAMENT 1378/2019/EHAB CL. Josep Coroleu, 48 C 02 02  
51 AJUNTAMENT 1379/2019/EHAB CL. Ivern, 4 Esc. Drta. 02 03  

52 AJUNTAMENT 1380/2019/EHAB CL. Estudis, 1 01 01  

53 AJUNTAMENT 1381/2019/EHAB CL. Estudis, 1 02 01  

54 AJUNTAMENT 1382/2019/EHAB CL. Estudis, 1 02 02  

55 AJUNTAMENT 1388/2019/EHAB CL. Menorca, 16 Esc.1 02 01  
56 AJUNTAMENT 1389/2019/EHAB CL. BRUC, 58 B 02 02  

57 AJUNTAMENT 1390/2019/EHAB RDA. IBERICA, 149 03 03  
58 AJUNTAMENT 1391/2019/EHAB PL. AGERMANAMENT, 3 03 C  

59 AJUNTAMENT 1392/2019/EHAB AV. FRANCESC MACIA, 161 ESC.C BX02  

60 AJUNTAMENT 1393/2019/EHAB CL. BRUC, 13 03 03  

61 AJUNTAMENT 1394/2019/EHAB CL. JOSEP COROLEU, 48 B 02 02  

62 AJUNTAMENT 1395/2019/EHAB AV. CUBELLES, 66 BX 02  

63 AJUNTAMENT 1397/2019/EHAB CL. PALLARS, 13 03 03  

64 AJUNTAMENT 1398/2019/EHAB CL. SANT ONOFRE, 49 02 02  

65 AJUNTAMENT 1399/2019/EHAB PL. VILA, 10 01 02

66 AJUNTAMENT 455/2020/EHAB C. TARRAGONA, 45 01 03

67 AJUNTAMENT 455/2020/EHAB C. ÀNCORA, 26 03 01

68 AJUNTAMENT 455/2020/EHAB C. MENÉNDEZ PELAYO, 5 02 02

Fonaments de dret
Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Decret de l'Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, de 25 
de juny de 2019, publicat al BOP de 03.07.2019

 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

 ACORD: 

  
PRIMER: Aprovar l’adhesió a l’Acord marc per a l’adhesió al programa d’ajuts a les 
entitats que integren l’administració local de Catalunya que gestionen habitatges que 
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formen part del fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials (ref. BDNS 
535893) que es transcriu a continuació.
ACORD MARC PER A L’ADHESIÓ AL PROGRAMA D’AJUTS A LES ENTITATS 
QUE INTEGREN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE CATALUNYA QUE GESTIONEN 
HABITATGES QUE FORMEN PART DEL FONS D’HABITAGE DE LLOGUER 
DESTINAT A POLÍTIQUES SOCIALS (ref. BDNS 535893)

I. D’acord amb el que disposa l’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (d’ara endavant, l’Agència), aquesta és una 
entitat de dret públic que té per finalitat executar i gestionar les polítiques d’habitatge 
que són competència de la Generalitat de Catalunya, les quals s’han de 
desenvolupar d’acord amb els principis de cooperació i col·laboració amb els ens 
locals, i en concertació, si escau, amb altres ens de caràcter públic o privat.

L'article 3 de la Llei esmentada atribueix a l'Agència, entre d'altres, la funció de 
gestionar i executar programes socials relacionats amb l'habitatge per al foment del 
lloguer i d'evitar que cap persona resti exclosa d'un habitatge per motius econòmics, 
tot garantint l'estabilitat i la seguretat dels residents més vulnerables.

Aquesta Llei defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de la 
Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques que en matèria 
d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les 
actuacions públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació, 
cooperació i col·laboració amb els ens locals.

II. El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, estableix 
ajuts per garantir que l'esforç per al pagament del lloguer de l'habitatge habitual sigui 
proporcionat als ingressos ponderats de la unitat de convivència, especialment si els 
membres que la integren es troben en situació d'emergència social o en risc 
d'exclusió residencial.

III. Mitjançant l'Acord de 12 de juny de 2015 es va constituir el Fons d'habitatge 
de lloguer destinat a polítiques socials. Aquest Fons es configura com un instrument 
destinat a posar a disposició de les persones i famílies en risc d'exclusió residencial  
els habitatges de titularitat pública o privada que integrin aquest Fons en règim de 
lloguer social. Dels habitatges que formen part d'aquest Fons, destaquen els que 
provenen dels parcs d'habitatges gestionats per ens locals.

Aquest Acord disposa que els habitatges adscrits al Fons que estiguin gestionats per 
administracions públiques, hauran de ser llogats per un import inferior en un 20% a la 
mitjana del lloguer de mercat de la zona, d’acord amb les estadístiques del registre 
de fiances de lloguer de la Generalitat de Catalunya.

IV. D’acord amb l’article 140.1, apartats c) i d) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic,  les administracions públiques actuen i es 
relacionen de conformitat amb el principi de col·laboració - entesa com el deure 
d’actuar amb la resta d’Administracions Públiques per assolir fins comuns - i amb el 
principi de cooperació - quan dos o més Administracions de forma voluntària  i en 
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exercici de les seves competències, assumeixen compromisos específics per dur a 
terme una acció comú-.

L’article 143.2 de la mateixa Llei indica que la formalització de les relacions de 
cooperació requereix l’acceptació  expressa de les parts,  formulada  en acords  
d’òrgans  de cooperació. Així mateix l’article 144.1 preveu diferents tècniques de 
cooperació, entre les quals, l’apartat d) determina la prestació de mitjans materials, 
econòmics o personals a altres administracions públiques. L’apartat 2 del mateix 
article 144 precisa que en els acords en què es formalitzi la cooperació s’han  de 
preveure les condicions i els compromisos que assumeixen les parts que els 
subscriuen.

V. Així mateix, l’article 90.3.d) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, preveu 
que la concurrència en la concessió de subvencions no serà preceptiva si els 
beneficiaris són corporacions i entitats locals i l'objecte de la subvenció és inclòs en 
plans o en programes prèviament aprovats.

Per tot això, i amb la finalitat de fixar els criteris i difondre el procediment per a 
l’adhesió al programa d’ajuts per a les entitats que integren l’Administració local de 
Catalunya que gestionen habitatges que formen part del fons d’Habitatge de lloguer 
destinat a polítiques socials,
S’ACORDA

Primer. Objecte

Aquest Acord té per objecte oferir a les entitats que integren l’administració local de 
Catalunya que gestionen habitatges que formen part del fons d’Habitatge de lloguer 
destinat a polítiques socials, exclòs l’Ajuntament de Barcelona, la possibilitat 
d’adherir-se al programada d’ajuts previst per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
per a contribuir al finançament dels ajuts que aquestes entitats apliquen en els 
lloguers o contraprestacions dels contractes de lloguer o cessió d’ús dels habitatges 
que formen part dels Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, per tal 
de prevenir situacions de risc d’exclusió residencial.

Segon. Obligacions dels ens local adherits

Les entitats que s’adhereixin a aquest Acord es comprometen a:

a) Estar adherides al Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques Socials, a 
data 01.09.2020.
b) Comunicar a l'Agència qualsevol modificació en les condicions, règim jurídic o 
destinació i ús dels habitatges pels quals l’Agència realitza aportacions.
c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de 
les actuacions de gestió d’habitatges objecte d’aquest Acord, i sotmetre's a les 
actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans 
competents d'acord amb la normativa aplicable.
d) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos 
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els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control.

Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya realitzarà una aportació econòmica per tal de 
cooperar al finançament dels ajuts que les entitats adherides apliquen  en els lloguers  
o contraprestacions dels contractes de lloguer o cessió d’ús dels habitatges que 
formen part dels Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, segons els 
paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte següent.

Aquestes aportacions resten condicionades a l’existència de crèdit suficient i adequat 
per finançar les obligacions que se’n deriven.

Quart. Aportació

L'import de la dotació pressupostària d'aquestes aportacions es fa amb càrrec a la 
partida D/460.0001 del pressupost de l’Agència per a l’exercici 2020, per un import 
de fins a 800.000 euros, d’acord amb els termes que s’estableixen a continuació.

- L’Agencia de l’habitatge realitzarà, anualment i durant la vigència d’aquest 
Acord, el pagament d’un import màxim per habitatge gestionat de fins a 150 euros 
mensuals,  per les mensualitats incloses entre el mes següent al de signatura del 
contracte i el mes de desembre d’aquella anualitat, inclòs.

Aquest import es determinarà per la diferència entre la renda de lloguer ajustada (la 
fixada per l’entitat adherida en atenció a les circumstàncies personals de la unitat de 
convivència del llogater de l’habitatge) i la renda de lloguer objectiva (la que 
correspondria pagar d’acord amb els preus habituals i les característiques de 
l’habitatge), amb un import màxim mensual de 150 €.

- En tot cas, l’aportació màxima serà de 1.800 euros per habitatge.

- Excepcionalment, per als casos d’habitatges adjudicats a proposta d’una 
mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials, l’aportació 
màxima per habitatge serà de fins a un import equivalent a 240 euros mensuals.

Aquest import es determinarà per la diferència entre la renda de lloguer ajustada (la 
fixada per l’entitat adherida en atenció a les circumstàncies personals de la unitat de 
convivència de l’adjudicatari de l’habitatge per acord de la Mesa d’emergències) i la 
renda de lloguer objectiva (la que correspondria pagar d’acord amb els preus 
habituals i les característiques de l’habitatge), amb un import màxim mensual de 240 
€.

- El pagament d’aquestes quantitats resta subjecte a l'import màxim de la 
dotació pressupostària i no genera dret de continuïtat en l'assignació de 
finançament als beneficiaris.

- En el supòsit que el nombre de sol·licituds superi l'import màxim de la dotació 
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pressupostària, es procedirà a prorratejar l’import global del pressupost entre 
els diferents habitatges gestionats per les entitats locals adherides.

Cinquè. Sistema d’Adhesió a l’Acord

Les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges 
que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials poden 
adherir-se a aquest Acord mitjançant la presentació a l’Agència del document 
d’adhesió de l’Annex 1, al qual s’adjuntarà la documentació que consta a l’Annex 2, 
en el termini màxim de 15 dies naturals des de la data de recepció de la tramesa 
d’aquest Acord mitjançant l’EACAT.

Sisè. Justificació

Les aportacions a les entitats locals adherides es faran anualment, un cop 
justificades les actuacions objecte d’aquest Acord, amb la presentació de la 
documentació relacionada a l’Annex 3, referida a cada habitatge gestionat, davant 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, abans del 30 de gener del 2021.

Setè. Exclusió

Queden exclosos d’aquest Acord els habitatges següents:

- Habitatges que siguin titularitat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

- Els contractes dels habitatges als que s’hagi aplicat les mesures previstes al 
Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 i 
concretament les previstes a l’article 4 relatiu a l’aplicació automàtica de la moratòria 
del deute arrendatici en cas de grans tenidors i empreses o entitats publiques 
d’habitatge.

- Els habitatges els llogaters dels quals ja gaudeixin de les subvencions i les 
prestacions per al pagament del lloguer que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya 
atorgui o, si és el cas, renovi, per al mateix any.
- Els habitatges que hagin rebut els ajuts que es concedeixen a les entitats 
adherides a  la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social.

Vuitè. Protecció de dades i transparència

1. Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o 
qualsevol altre mitjà d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat 
per les parts vinculades a aquest Acord, estaran subjectes, a tots els efectes, al 
Reglament (UE) general de protecció de dades, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i a la resta 
de normativa d’aplicació.

2. Paral·lelament, les parts han de garantir el dret d’accés d’acord amb la Llei 
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19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

Annex 1

Adhesió a l’Acord Marc per a l’Adhesió de les entitats que integren l’Administració 
local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d’habitatge de 
lloguer destinat a polítiques socials

Vilanova i la Geltrú, a 4 de desembre de 2020. 

En Francesc Xavier Serra i Albet, Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Projectes i obres 
d’Urbanisme, en nom i representació de d’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, NIF 
P08308001, amb domicili a Plaça de la Vila, 8 de Vilanova i la Geltrú,  actuant en 
virtut del decret de l’Alcaldessa de delegació i competències núm. 4520 publicat en el 
BOPB de 9 d’agost de 2019. 

SOL·LICITA

L’adhesió de d’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, NIF P08308001, amb domicili a 
Plaça de la Vila, 8 de Vilanova i la Geltrú a l’Acord Marc per a l’adhesió de les entitats 
que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen 
part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques  socials, amb expressa 
manifestació del compromís ineludible d’atendre i complir amb totes les obligacions 
derivades del referit Acord.

Nom : Francesc Xavier Serra i Albet.
Càrrec : Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Projectes i obres d’Urbanisme.
Entitat: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON: Disposar la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 
14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica.

TERCER: Facultar a l’Alcaldessa, assistida pel Secretari General, per a la signatura 
d’aquest conveni i quanta documentació se’n derivi d’aquest.

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

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

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
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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: 190/2020/eOBR.

APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER IVKI, 
CB, PER A  REFORMAR I FER UNA REMUNTA DE L’EDIFICI DE PB+2PP PER 
CONVERTIR-LO EN UN EDIFICI DE PB+3PP AMB UN LOCAL I 5 HABITATGES  a 
LA RAMBLA PRINCIPAL, 106 (EXP.190/2020/eOBR)

Relació de fets
1. El dia 17 d’abril de 2020, IVKI, CB, va sol·licitar llicència d’obres per a  

REFORMAR I FER UNA REMUNTA DE L’EDIFICI DE PB+2PP PER 
CONVERTIR-LO EN UN EDIFICI DE PB+3PP AMB UN LOCAL I 5 
HABITATGES a la Rbla. Principal, 106. (Exp.190/2020/eOBR)

2. El dia 28 d’abril va tenir entrada a l’Ajuntament l’acord favorable de l’Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), on autoritza la construcció de l’edifici i la 
bastida, amb les alçades màximes i les condicions incloses a la part 
expositiva del referit acord.

3. D’acord amb la documentació presentada, l’arquitecte tècnic municipal el dia 
1 de desembre de 2020 ha emès un informe tècnic favorable per a la 
concessió d’aquesta llicència. Igualment el cap dels serveis jurídics-
administratius d’urbanisme, ha emès un informe jurídic favorable a aquesta 
concessió. 

Fonaments de dret

1. La sol·licitud s’ha sotmès als tràmits previstos als articles 75 i següents del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques (BOE núm. 236, de 02-10-2015), a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic

Número de validació: 13523333127347164457

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

 

i a les condicions establertes a les normatives municipals que li són 
d’aplicació.

2. Decret de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, de delegació de 
competències a la Junta de Govern local, publicat al BOP de 3 de juliol de 
2019

3. Segons l’art. 30 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds 
aeronàutiques, modificat per el RD 297/2013, de 26 d’abril, és necessari acord 
favorable d’AESA per a la autorització de construccions, instal·lacions o 
plantacions en els espais i zones afectades per les servituds aeronàutiques o 
que puguin constituir obstacle.

 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

ACORD: 

  
PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  REFORMAR I FER 
UNA REMUNTA DE L’EDIFICI DE PB+2PP PER CONVERTIR-LO EN UN 
EDIFICI DE PB+3PP AMB UN LOCAL I 5 HABITATGES a la Rbla. Principal, 106. 
(Exp.190/2020/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), 
incorporat a l’expedient, aquesta llicència queda condicionada a: 

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

Ús Cota (msnm) Alçada (m) Elevació 
(msnm)

Edificació 14,07 17,68 31,75

Bastida 14,07 14,50 28,57
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2. En el cas que sigui necessària la utilització d’altres mitjans auxiliars que 
superin l’alçada i elevació autoritzades, caldrà sol·licitar la corresponent 
autorització de forma prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent 
referència a aquest expedient.

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

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

2. La llicència s'ha concedit amb el Projecte Bàsic. qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s'haurà de 
presentar com a modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder 
començar les obres cal portar a aquest Ajuntament el projecte d’execució. 
Igualment abans de l’inici de l’obra cal aportar; l’assumeix de l’arquitecte 
tècnic o aparellador, així com el full del programa de control de qualitat, full de 
coordinador de seguretat, tot visat pel corresponent Col·legi Professional i 
nomenament de contractista.

3. Vist que l’edifici en qüestió es troba dins del conjunt urbanístic de la rambla 
Principal, segons el Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic de 
Vilanova i la Geltrú, caldrà que els colors i materials de façana (inclosa 
serralleria i fusteria), es determinin en visita conjunta a obra entre els tècnics 
directors de l’obra i els tècnics municipals del servei de llicència, així com el 
material d’acabat de la porta de xapa de cgp i persiana de la planta baixa.

4. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència 
Energètica de l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 
d’abril.

5. Cal complir amb l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Vilanova 
i la Geltrú.

6. Cal complir l’”ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”, en aquest 
sentit caldrà aportar justificació del compliment de la mateixa. Cal complir 
l’”ordenança reguladora de la incorporació de sistemes 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”.

7. Les plaques de captació solar en cap cas podran incorporar el dipòsit 
acumulador ni cap estructura de suport de manera que sigui visible des de la 
via pública o que provoqui un impacte negatiu en el paisatge urbà o en el 
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conjunt arquitectònic.

8. Caldrà justificar les emissions de CO2 respecte a un sistema de referència i 
certificar compliment de la UNE 14825:2016 per la bomba de calor i la UNE 
16147:2017 per a l’escalfament d’aigua, segons nota aclaridora RITE 1/2018 
de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la 
Generalitat de Catalunya.

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

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

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

10. En cas que el sector disposa 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 les residuals i aquestes 
hauran de ser coincidents en la mateixa arqueta per a la seva connexió a la 
xarxa de clavegueram.

11. 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.

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

13. Per obtenir la llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic

Número de validació: 13523333127347164457

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

 

Ajuntament un certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de 
Telecomunicacions on s’acrediti que s’ha presentat el projecte tècnic que 
empara les infrastructures de telecomunicacions, i el Butlletí d’instal·lació o 
certificat final que aquestes instal·lacions s’ajusten al projecte tècnic.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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. 

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

19. 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.

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

21. 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.

22. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies 
dels edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran 
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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.

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc)

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

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

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

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

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

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

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 
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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.”

 
  
18. Llicències i Disciplina. 
Número: 194/2020/eOBR.

ESMENAR L’ERROR MATERIAL QUE FIGURA A L'ADREÇA DE LA LLICÈNCIA 
PER A AGREGAR DUES FINQUES, ATORGADA SEGONS ACORD DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DEL DIA 30 DE JUNY DE 2020, A FAVOR DE RIBOSOMA, SL 
(exp.194/2020 EOBR), AL C. PARLAMENT 3A i 3B 
 

Relació de fets
1. El dia 20 d’abril de 2020, RIBOSOMA, SL, va presentar una sol·licitud de llicència i 

projecte tècnic per a agregar dues finques en una de sola.

Tot i que l’emplaçament marcat en el projecte era el correcte, l’adreça que hi 
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figurava era carrer Parlament, 1 i 3, quan en realitat l’adreça correcta de les dues 
finques objecte d’aquesta agregació, és C. Parlament 3A i 3B.    D’aquesta manera 
el dia 30 de juny de 2020 la Junta de Govern va concedir la llicència sol·licitada amb 
l’adreça errònia de C. Parlament, 1 i 3. (Exp.194/2020/eobr)

El dia 11 de juny de 2019 la Junta de Govern Local ja havia atorgat llicència a la 
mateixa promotora per a construir 2 habitatges unifamiliars amb l’adreça correcta de 
carrer Parlament 3A i 3B, en règim de propietat horitzontal. (Exp. 000432/2019-
OBR) 

2. El dia 12 de novembre de 2020, RIBOSOMA, SL, va presentar una sol·licitud on 
demana que s’esmeni l’error material produït a la llicència d’agregació de les dues 
finques, aportant una còpia del mateix projecte amb l’adreça esmenada.

3. Un cop consultat amb el responsable de la cartografia municipal del departament 
d’Urbanisme, s’ha confirmat que l’adreça de les dues finques objecte de l’agregació 
és C. Parlament 3A i 3B, tal i com s’havia atorgat a la llicència de construcció dels 
dos habitatges en règim de propietat horitzontal. Per tant cal fer l’esmena d’aquest 
error material produït en l’acord d’agregació de les finques, de la Junta de Govern 
Local del dia 30 de juny de 2020

4. El dia 9 de desembre de 2020 s’ha emès un informe administratiu que justifica 
aquesta esmena en els mateixos termes esmentats en els punt anteriors d’aquesta 
relació de fets. 

Fonaments de dret

1. La sol·licitud s’ha sotmès als tràmits previstos als articles 75 i següents del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
(BOE núm. 236, de 02-10-2015), a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a les condicions 
establertes a les normatives municipals que li són d’aplicació.

2. Decret de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, de delegació de competències a la 
Junta de Govern local, publicat al BOP de 3 de juliol de 2019

 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

ACORD:   

  
PRIMER-  ESMENAR L’ERROR MATERIAL que figura a la llicència per a agregar dues 
finques, atorgada segons acord de la Junta de Govern Local del dia 30 de juny de 2020 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic

Número de validació: 13523333127347164457

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

 

(exp.194/2020 eobr), d’acord amb l’informe administratiu que figura incorporat a 
l’expedient, en els següents termes:
A la part descriptiva de l’acord

On diu: […] AGREGAR DOS FINQUES EN UNA SOLA FINCA, AL C. PARLAMENT, 1 i 
3
Ha de dir: […] AGREGAR DUES FINQUES EN UNA SOLA FINCA, situada al C. 
PARLAMENT 3A i 3B

Al punt 1. de la relació de fets

On diu: […] AGREGAR DOS FINQUES EN UNA SOLA FINCA, AL C. PARLAMENT, 1 i 
3
Ha de dir: […] AGREGAR DUES FINQUES EN UNA SOLA FINCA, situada al C. 
PARLAMENT 3A i 3B

Al punt PRIMER, de la part dispositiva

On diu: […] AGREGAR DOS FINQUES EN UNA SOLA FINCA, AL C. PARLAMENT, 1 i 
3
Ha de dir: […] AGREGAR DUES FINQUES EN UNA SOLA FINCA, situada al C. 
PARLAMENT 3A i 3B

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.”
 

  
19. Llicències i Disciplina. 
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Número: 589/2020/eOBR.

APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER JOSUE 
SANCHEZ DE LA PEÑA, PER A  INSTAL·LACIÓ D’UNA GRUA TORRE  AL C. 
BARCELONA, 9 (Exp. 589/2020/eOBR)

 
Relació de fets
1. El dia 4 d’agost de 2020, JOSUE SANCHEZ DE LA PEÑA, va sol·licitar 

llicència d’obres per a  instal·lar una grua torre al C. BARCELONA, 9. 
(Exp.589/2020/eOBR)

2. El dia 19 de febrer de 2020, va tenir entrada a l’Ajuntament l’acord favorable 
de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), on autoritza la construcció 
de l’edifici i la instal·lació de la grua-torre, amb les alçades màximes i les 
condicions incloses a la part expositiva del referit acord (Exp. AESA: 
84/2018/eOBR).

3. D’acord amb la documentació presentada, l’arquitecte tècnic municipal el dia 
26 de novembre de 2020 ha emès un informe tècnic favorable per a la 
concessió d’aquesta llicència. Igualment el cap dels serveis jurídics-
administratius d’urbanisme, ha emès un informe jurídic favorable a aquesta 
concessió. 

Fonaments de dret

1. La sol·licitud s’ha sotmès als tràmits previstos als articles 75 i següents del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques (BOE núm. 236, de 02-10-2015), a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
i a les condicions establertes a les normatives municipals que li són 
d’aplicació.

2. Decret de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, de delegació de 
competències a la Junta de Govern local, publicat al BOP de 3 de juliol de 
2019

3. Segons l’art. 30 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds 
aeronàutiques, modificat per el RD 297/2013, de 26 d’abril, és necessari acord 
favorable d’AESA per a la autorització de construccions, instal·lacions o 
plantacions en els espais i zones afectades per les servituds aeronàutiques o 
que puguin constituir obstacle.

 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

 ACORD:   
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PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  JOSUE SANCHEZ DE 
LA PEÑA, va sol·licitar llicència d’obres per a  instal·lar una grua torre al C. 
BARCELONA, 9. (Exp.589/2020/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: 84/2018(eOBR), 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)

Grua-torre 23,00 27,70 50,70

 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 
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professional.

 Models GR-1 (autorització) i 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 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 
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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 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 
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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.”
 

  
20. Llicències i Disciplina. 
Número: 1042/2020/eOBR.

ESMENAR L'ERROR MATERIAL EN EL TEXT DE LA LLICÈNCIA D'OBRES, 
CONCEDIDA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3 DE MARÇ DE 2020 
(EXP.57/2019-OBR), PER A CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DE PS+PB+2PP, SITUAT AL CARRER UNIÓ, 68-78
 

Relació de fets
1. El dia 3 de març de 2020, la Junta de Govern Local va acordar concedir la llicència 

sol·licitada per CUNIT VERTICAL, SL, per a construir un edifici plurifamiliar entre 
mitgeres de PS+PB+2PP, situat al carrer Unió, 68-78, d’acord amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, i el projecte presentat per l’empresa promotora.(Exp. 
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57/2019-OBR)

A la descripció d’aquest edifici, s’especifica que aquest disposa de 14 habitatges i 
pàrquing amb 17 places i 9 trasters.  Tot i això no hi figurava a la descripció els 5 
trasters de la planta sotacoberta. 

2. El dia 20 de novembre de 2020, CUNIT VERTICAL, SL va presentar la sol·licitud 
2020038620, on demana que es modifiqui el text de la llicència d’obres 57/2019-
OBR, per a que constin també els 5 trasters de la planta sotacoberta.

3. El dia 1 de desembre de 2020, l’arquitecta tècnica municipal va emetre un informe 
que diu el següent:

“[...] Consultada la documentació gràfica i escrita del projecte d’obres 57/2019-OBR 
de la llicència concedida per Junta de Govern Local a la seva sessió del dia 3 de 
març de 2020, consten els 5 trasters a la planta sotacoberta, per tant, s’informa 
favorablement la modificació del text de la llicència esmentada.

Fonaments de dret

1. La sol·licitud s’ha sotmès als tràmits previstos als articles 75 i següents del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
(BOE núm. 236, de 02-10-2015), a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a les condicions 
establertes a les normatives municipals que li són d’aplicació.

2. Decret de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, de delegació de competències a la 
Junta de Govern local, publicat al BOP de 3 de juliol de 2019

 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

  
ACORD:

PRIMER. ESMENAR L’ERROR MATERIAL, en el text de la llicència d’obres concedida 
per la Junta de Govern Local del dia 3 de març de 2020, (Exp. 57/2019-OBR), per a 
construir un edifici plurifamiliar entre mitgeres de PS+PB+2PP, situat al carrer Unió, 68-
78, en els termes següents:

A la part descriptiva de l’acord

on diu: “CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PS+PB+2PP, AMB 14 HABITATGES I PÀRQUING AMB 17 PLACES I 9 
TRASTERS al C. UNIO, 68-78” 

ha de dir: “CONSTRUIR UN EDIFICI  PLURIFAMILIAR  ENTRE MITGERES DE 
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PS+PB+2PP, AMB 14 HABITATGES, PÀRQUING AMB 17 PLACES I 9 
TRASTERS EN PLANTA SOTERRÀNIA I 5 TRASTERS EN PLANTA 
SOTACOBERTA, situat al C. UNIÓ, 68-78.

A la relació de fets, punt 1.

on diu: “CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PS+PB+2PP, AMB 14 HABITATGES I PÀRQUING AMB 17 PLACES I 9 
TRASTERS al C. UNIO, 68-78” 

ha de dir: “CONSTRUIR UN EDIFICI  PLURIFAMILIAR  ENTRE MITGERES DE 
PS+PB+2PP, AMB 14 HABITATGES, PÀRQUING AMB 17 PLACES I 9 
TRASTERS EN PLANTA SOTERRÀNIA I 5 TRASTERS EN PLANTA 
SOTACOBERTA, situat al C. UNIÓ, 68-78.

A la part dispositiva de l’acord, punt PRIMER

on diu: “CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PS+PB+2PP, AMB 14 HABITATGES I PÀRQUING AMB 17 PLACES I 9 
TRASTERS al C. UNIO, 68-78” 

ha de dir: “CONSTRUIR UN EDIFICI  PLURIFAMILIAR  ENTRE MITGERES DE 
PS+PB+2PP, AMB 14 HABITATGES, PÀRQUING AMB 17 PLACES I 9 
TRASTERS EN PLANTA SOTERRÀNIA I 5 TRASTERS EN PLANTA 
SOTACOBERTA, situat al C. UNIÓ, 68-78.

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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21. Llicències i Disciplina. 
Número: 1102/2020/eOBR.

CANVIAR LA TITULARITAT DE LA LLICÈNCIA 000840/2019-OBR A FAVOR DE 
MARGARITA PAGÉS CUETO, LA QUAL HAVIA ESTAT CONCEDIDA PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2019 A FAVOR DE 
JAUME RAVENTÓS VENDRELL, PER A REHABILITAR LA PARET MITGERA DE 
DOS EDIFICIS, SITUATS AL C. SANT ONOFRE 9 i 11
 

Relació de fets
1. El dia 12 de juliol de 2019, Jaume Raventós Vendrell, va sol·licitar llicència 

d’obres per a FER REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DE LA PARET MITGERA 
DELS DOS EDIFICIS situats al C. Sant Onofre 9 i 11. (Exp.000840/2019-OBR)

2. La Junta de Govern Local, el dia 17 de setembre de 2019, va resoldre concedir 
la llicència sol·licitada, d’acord amb els informes tècnic i jurídic incorporats a 
l’expedient.

3. El dia 26 de novembre de 2010, José Manuel Navarro Garcia-Sicilia, en nom i 
representació de MARGARITA PAGES CUETO, va sol·licitar el canvi de titularitat 
de la llicència d’obres 000840/2019-OBR, un cop formalitzada la compra-venda 
de l’edifici situat al carrer Sant Onofre, 11, amb l’antic propietari i titular de la 
llicència esmentada Jaume Raventós Vendrell.

Per a aquesta tramitació aporta còpia simple de l’escriptura de compra-venda de 
l’edifici del C. Sant Onofre, 11, en la qual es fa referència també a la transmissió 
de la llicència d’obres esmentada, així com un document signat per Jaume 
Raventós Vendrell i per l’arquitecte autor del projecte de rehabilitació David 
Fontanils Llach, col·legiat 67244, on autoritzen el canvi de titularitat de la llicència 
000840/2019-OBR.

4. Per tant, un cop queda acreditada aquesta transmissió, i d’acord amb l’informe 
administratiu que figura a l’expedient, no hi ha inconvenient per a  procedir al 
canvi de titularitat de la llicència 000840/2019-OBR, concedida per acord de la 
Junta de Govern Local del dia 17 de setembre de 2019, per a rehabilitar la paret 
mitgera dels dos edificis situats al carrer de Sant Onofre, 9 i 11.

 
Fonaments de dret

1. Article 86 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 
179/1995 de 13 de juny) el qual autoritza la transmissió de llicències.

2. Decret de l'Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, 
de 25 de juny de 2019, publicat al BOP de 03.07.2019 (Si és competència 
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delegada de l'Alcaldia)

 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

ACORD: 

  
PRIMER. CONCEDIR el canvi de titularitat sol·licitat de la llicència d’obres, 
000840/2019-OBR, per a  FER REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DE LA PARET 
MITGERA DELS DOS EDIFICIS, situats al C. Sant Onofre 9 i 11, concedida per la 
Junta de Govern Local del dia 17 de setembre de 2019, a favor de MARGARITA 
PAGES CUETO, amb les mateixes condicions que figuren a la llicència esmentada.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al nou titular MARGARITA PAGES CUETO i a 
l’antic titular JAUME RAVENTÓS VENDRELL.

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.”

 

  

Proposicions urgents
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PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes: 

El secretari fa constar, en relació amb aquests punts, que no han pogut ser objecte 
d’estudi pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 
92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat 
l’informe jurídic.

22. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni. 
Número: 163/2020/eCONT.

APROVAR LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NUMERO 2 A FAVOR DE GENERAL 
FACILITIES,S.L. PER OBRES ADEQUACIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL SITUADA AL 
CARRER MARCEL.LÍ GENÉ NUMERO 32 A UN NOU ÚS DE PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA SOCIOCULTURAL
 

Relació de fets
I. Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de setembre de 2020, es van 
adjudicar les obres del projecte «Adequació de la nau industrial situada al carrer 
Marcel·lí Gené numero 32 a un nou ús de pública concurrència sociocultural a 
l’empresa GENERAL FACILITIES,SL. per import de 110.859,75 euros (IVA inclòs).
II. D’acord amb l’Acta de replanteig signada per les parts, en data 16 d’octubre de 
2020 les obres es van iniciar en data 19 d’octubre  de 2020. 

III. En data 2 de desembre de 2020 la direcció Facultativa de les obres presenta la 
certificació d’obres número 2 que correspon a treballs efectuats el mes d’octubre de 
2020 per un import de 33.627,21 euros, la qual s’ha de procedir a tramitar. 

Fonaments de Dret 

I. Articles 198 i 240 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic publicat al BOP núm. 272 de 9 de novembre de 2017. 

II. D’acord amb les competències que atorga a l’alcaldessa la LCSP, si bé aquesta ha 
estat delegada en virtut del Decret de delegació d’atribucions de l’alcaldessa a la 
Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2019, publicat al BOP  de data 3 de 
juliol de 2019.
 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

 ACORD: 
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Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a treballs efectuats el mes 
de novembre de 2020 a favor de l’ empresa GENERAL FACILITIES,S.L amb NIF B 
65657124 per les obres del projecte “Adequació de la nau industrial situada al carrer 
Marcel·lí Gené numero 32 a un nou ús de pública concurrència sociocultural”, d’acord 
amb la Direcció facultativa de les obres, per import de trenta tres mil sis-cents –vint-i-
set euros amb vint-i-un cèntims  33.627,21€ (27.791,08€ més 5.836,13 € del 21 per 
cent de l’IVA) .
Segon.-  Aquest import es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària   
41.1500.21203 (Actuacions edificis municipals) 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.”

 

  
23. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni
Número: 339/2020/eCONT.

APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MEDIACIÓ 
CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. exp. 
030/2016-CONT)
 

Relació de fets
I. L’expedient 030/2016-CONT relatiu a la contractació del Servei de 

Mediació ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
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II. La Junta de Govern local de data 6 de febrer de 2018 va adjudicar a 
MARTA UXÓ DE LA YGLESIA, el contracte del Servei de Mediació de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,  per un període de 2 anys, 
prorrogables anualment per mutu acord fins a un màxim de 2 anys 
més, per un import anual de 60.561,90 €.

III. En data 1 de març de 2018 es va iniciar el contracte pel període de 2 
anys, fins el 29 de febrer de 2020.

IV.    En data 26 de novembre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar 
la primera pròrroga de l’esmentat contracte, per un any més i fins el 28 
de setembre del 2021.

V. En data 16 de novembre de 2020 la Cap de Servei d’Acció Social, Sra. 
Marta Rovira Borrell, ha emès informe on es considera necessari 
continuar amb la prestació del servei de mediació ciutadana per no 
disposar l’Ajuntament de mitjans propis corresponents. Informa de la 
satisfacció del servei envers l’execució del contracte durant el període 
contractual transcorregut fins el moment, i proposa prorrogar el 
contracte per un any més, a partir de l’1 de març de 2021.

Fonaments del dret

Per tot això, i d’acord amb les competències que en matèria de contractació 
atorga la Disposició Addicional Segona de la LCSP a l’Alcaldessa, si bé aquestes 
han estat delegades a la Junta de Govern Local per Decret de data 25 de juny de 
2019, publicat en el BOPB de data 3 de juliol de 2019.
 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

ACORD: 

  
PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte amb  la  Sra. 
MARTA UXÓ DE LA YGLESIA, amb NIF 046130326P, de servei de mediació 
ciutadana de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un període d’un any, des 
de l’1 de març de 2021 i fins el 28 de febrer de 2022, per un import anual de 
60.561,90€ (SEIXANTA MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB 
NORANTA CÈNTIMS D’EURO), corresponents 52.133,81 € (CINQUANTA DOS 
MIL CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA UN CÈNTIMS D’EURO) a 
la base imposable i 8.428,10 € (VUIT MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT 
EUROS AMB DEU CÈNTIMS D’EURO) al 21% d’IVA només referent als 
honoraris en la gestió del servei.
La despesa prevista per al 2021, tenint en compte que la pròrroga del contracte 
serà a partir de  l’1 de març, serà de 50.468,25€ (CINQUANTA MIL QUATRE-
CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS D’EURO).
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La despesa prevista per al 2022, serà de 10.093,65€ (DEU MIL NORANTA-
TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO).

SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 08.3272.2279902 del 
pressupost del 2021,  i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que 
s’habilitin a tal efecte fins a la finalització de la pròrroga del contracte.

L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en 
cada exercici pressupostari. 

TERCER. Notificar l’adjudicació a MARTA UXÓ DE LA YGLESIA,  i publicar al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

QUART.  Aprovar la minuta de la segona pròrroga del contracte que s’adjunta com 
a Annex.

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

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

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

ANNEX 1 (MINUTA CONTRACTE)

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

Exp. 030/2016-CONT
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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 General de la Corporació, ISIDRE 
MARTÍ SARDÀ.

D’altra part, la Sra. MARTA UXO DE LA YGLESIA, amb document d’identitat xxxxx i 
domicili a efectes de notificacions al carrer Xicrandes 24 de Vilanova i la Geltrú, 
08800, (en endavant, també, la contractista).

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present 
contracte de serveis que es portarà a efecte de conformitat amb els documents 
acceptats per la contractista.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

I. L’expedient 030/2016-CONT relatiu a la contractació del Servei de 
Mediació ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

 
II. La Junta de Govern local de data 6 de febrer de 2018 va adjudicar a 

MARTA UXÓ DE LA YGLESIA, el contracte del Servei de Mediació de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,  per un període de 2 anys, 
prorrogables anualment per mutu acord fins a un màxim de 2 anys més, 
per un import anual de 60.561,90 €.

III. En data 1 de març de 2018 es va iniciar el contracte pel període de 2 
anys, fins el 29 de febrer de 2020.

IV. En data 26 de novembre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar la 
primera pròrroga de l’esmentat contracte, per un any més i fins el 28 de 
setembre del 2021.

V. En data 16 de novembre de 2020 la Cap de Servei d’Acció Social, Sra. 
Marta Rovira Borrell, ha emès informe on es considera necessari 
continuar amb la prestació del servei de mediació ciutadana per no 
disposar l’Ajuntament de mitjans propis corresponents. Informa de la 
satisfacció del servei envers l’execució del contracte durant el període 
contractual transcorregut fins el moment, i proposa prorrogar el contracte 
per un any més, a partir de l’1 de març de 2021.

VI. Per acord de la Junta de Govern Local de data _____ de _______ de 
2020 s’ha de prorrogar el contracte per un any més, de l’1 de març de 
2021 al 28 de febrer de 2022.
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CLÀUSULES

Primera.- Les parts prorroguen per mutu acord el contracte de servei de mediació 
ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la Sra. MARTA UXO DE LA 
YGLESIA, per un període d’un any, de l’1 de març de 2021 al 28 de febrer de 
2022, per un import anual de 60.561,90 €.

Segona.- Es mantenen inalterades, i per tant segueixen essent d’aplicació, la 
resta de clàusules i obligacions subscrites al contracte inicial entre les parts, que 
no es vegin expressament modificades per la present novació.

En prova de conformitat amb el contingut del present contracte, ambdues parts el 
signen digitalment a un sol efecte i sense unitat d’acte.

El Secretari General            L’Alcaldessa
Isidre Martí Sardà             Olga Arnau Sanabra

Marta Uxó de la Yglesia
 

  
24. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni
Número: 384/2020/eCONT.

APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL 
PLA LOCAL D’HABITATGE DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, A 
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
 

Relació de fets
Primer.- La Cap de Servei de l’Oficina Local d’Habitagel, ha emès informe justificatiu de 
necessitat de la contractació, les característiques i l’import del contracte de serveis de 
redacció del Pla Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord 
amb l’article 28.1 i 116  de la LCSP i l’article 73 RGLCAP.

Segon.- Ha estat redactat el plec de prescripcions tècniques i de clàusules 
administratives particular que regiran el contracte.

Tercer.- La Intervenció municipal ha emès informe de fiscalització prèvia.
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Quart.- Els Serveis jurídics han emès informe envers als aspectes legals aplicables a 
l’expedient.

Fonaments del dret

Primer.- Atès el que disposen els articles 17, 116 i 117 de la LCSP, en quant a l’inici, 
contingut i aprovació i tramitació de l’expedient administratiu.

Segon.- Atès el que disposa l’article 122 de la LCSP en quant a la tramitació i aprovació 
del plec de clàusules administratives particulars i l’article 124 de la LCSP en quant a la 
tramitació i aprovació del plec de prescripcions tècniques particulars.

Tercer.- Ateses les competències que en matèria de contractació atorga la Disposició 
Addicional Segona de la LCSP a l’Alcaldessa, si bé aquestes han estat delegades a la 
Junta de Govern Local en virtut del Decret de 25 de juny de 2019, publicat al BOPB en 
data 3 de juliol de 2019.
 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

ACORD: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert, i els plecs de prescripcions  tècniques i de clàusules 
administratives particulars, per a la contractació dels serveis de redacció del Pla Local 
d’Habitatge  de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert  d’acord amb l’article 159  de la 
LCSP,  per un període de 12 mesos, a comptar des de l’inici de la prestació objecte 
del contracte, no prorrogables, amb un pressupost base  de licitació de 71.292,43 € 
més 14.971,41 € corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 86.263,84 € 
(VUITANTA-SIS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-
QUATRE CÈNTIMS D’EURO).

TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació 43.1521.2279902 Redacció Pla Local Habitatge  
del pressupost 2021, i, a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers 
exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. 

L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.

QUART. 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:
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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. 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTE DE SERVEI PER A LA REDACCIÓ DEL PLA LOCAL 
D’HABITATGE DE VILANOVA I LA GELTRÚ

NÚMERO D’EXPEDIENT: 7/2020/eCONT

INDEX

1. Preàmbul
2. Objecte
3. Marc legal de referència
4. Definició i abast del contracte

4.1. Definició
4.2. Abast del contracte
4.3. Treballs complementaris

5. Proposta metodològica per la redacció
6. Documentació a lliurar a l’adjudicatària 
7. Desenvolupament dels treballs

7.1. Pla de treball
7.2. Inici dels treballs
7.3. Format dels treballs
7.4. Aclariments i informacions complementàries
7.5. Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control
7.6. Detecció de disconformitats
7.7. Compromís en la tramitació
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7.8. Acceptació dels treballs
8. Termini d’execució
9. Facturació dels treballs

1. PREÀMBUL
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú desenvolupa les competències municipals en 
matèria d’habitatge d’acord amb la Llei municipal i règim local de Catalunya 
(art.63.2.d) mitjançant el Servei d’Habitatge de l’Àrea de Territori i Espai Urbà.  

La missió del Servei d’Habitatge és: 

- Promoure, dissenyar i gestionar polítiques d’habitatge per a facilitar el 
dret i l’accés a un allotjament digne. 

- Oficina Local d’Habitatge: Atenció ciutadana i assessorament sobre 
qualsevol matèria relacionada amb l’habitatge: ajuts de lloguer o hipoteca, 
protecció oficial, rehabilitació d’immobles, patologies de la construcció, 
habitabilitat, normativa, risc de pèrdua de l’habitatge, etc.

En els compromisos recollits al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2019-2023, punt 
5.2.1. el compromís és:
 “Redactarem un nou Pla Local d’Habitatge que farà especial èmfasi en l’assoliment 
del principi de solidaritat urbana per tal d’arribar a un mínim del 15% d’habitatges 
destinats a polítiques socials”. 
Cal actualitzar la situació de l’habitatge després del Pla Local de l’Habitatge 2013-
2018 del municipi de Vilanova i la Geltrú per establir noves estratègies i noves 
propostes a desenvolupar des del govern local. En aquest sentit, des del servei 
d’Habitatge conjuntament amb Diputació de Barcelona ja s’ha iniciat un estudi 
estadístic sobre l’habitatge mitjançant l’eina Qlickview amb dades de padró, IBI i 
cartografia de diversos portals. 

2. OBJECTE
L’objecte del contracte és el Servei de Redacció del Pla Local d’Habitatge de 
Vilanova i la Geltrú.

El Pla Local d’Habitatge (PLH) és el document tècnic definit en la llei 18/2007, del 
dret a l’habitatge, en l’article 14. 

El PLH defineix la política local d’habitatge per un període de sis anys i és la proposta 
marc per a concertar polítiques d’habitatge amb l’administració de la Generalitat.  

El PLH ha de contenir un anàlisi de la situació de l’habitatge en el municipi i de les 
condicions de context, definint els objectius i les estratègies i finalment ha de 
concretar les actuacions a desenvolupar des del govern local a curt i mitjà termini en 
relació al sòl i al sostre residencial, existent o de nova creació, per tal d’afavorir el 
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dret dels ciutadans a un habitatge digne i assequible. 

3. MARC LEGAL DE REFERÈNCIA
Per a la realització de la redacció del Pla Local d’Habitatge (PLH), l’equip redactor 
tindrà en compte la normativa estatal, autonòmica i local existent i vigent en el decurs 
de la seva redacció que pugui ser d’aplicació, en especial: 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’Habitatge
- Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge
- Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021
- Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en 
materia de vivienda y alquiler
- Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos 
d'execució hipotecària
- Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a 
l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. 
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de 
la llei d’urbanisme
- Decret 305/2006, de 18 juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei 
d’urbanisme
- Altra legislació sectorial que sigui d’aplicació. 

En cas que alguna disposició legal sigui modificada caldrà complir el nou règim legal 
que resulti d’aplicació, tenint en compte, en el seu cas, el que prevegin les 
corresponents disposicions transitòries.
4. DEFINICIÓ I ABAST DEL CONTRACTE

4.1. Definició
El Pla Local d’Habitatge, d’acord amb la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, és el 
document tècnic que, partint de l’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge i de les 
condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització municipal, 
etc.), defineix, per un període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar 
des del govern local amb l’objecte de fomentar l’assoliment del dret de les persones a 
gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles. Igualment, és l’instrument que 
determina les propostes i compromisos municipals en política d’habitatge i constitueix 
la proposta marc per a concertar polítiques d’habitatge amb l’administració de la 
Generalitat.

4.2. Abast del contracte
El contingut i determinacions del PLH de Vilanova i la Geltrú s’adequaran al definit en 
la Llei pel Dret a l’Habitatge i a la resta de legislació i normativa sobre habitatge i 
urbanisme vigent a Catalunya. 
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El treball s’haurà d’adequar al present Plec de Prescripcions Tècniques, tot i que 
l’equip redactor pot proposar aplicar alternatives que permetin assolir continguts 
equivalents, que hauran de rebre la conformitat de l’Ajuntament. 

El desenvolupament del PLH es portarà a terme en estricta col·laboració amb els 
grups de treball de tècnics i també de participació ciutadana que tindran l’objectiu de 
vetllar, en l’elaboració del pla, per un procés divers d’enriquiment tècnic, ciutadà i 
participatiu.

El contracte té abast fins l’aprovació definitiva, incloent en aquest temps el suport en 
les fases de les corresponents exposicions públiques i el procés de participació 
ciutadana. 

4.2.1. Fases del document del PLH: 

Fase 1: Estat de l’habitatge a Vilanova i la Geltrú. Anàlisi i Diagnosi. 
Fase 2: Objectius, estratègies i pla d’acció
Fase 3: Tramitació

A. FASE 1: ESTAT DE L’HABITATGE A VILANOVA I LA GELTRÚ Anàlisi i 
Diagnosi

L’anàlisi i diagnosi ha de contemplar tots els aspectes de manera integral 
(demogràfics, socials, econòmics, urbanístics, arquitectònics, etc.)

1. ANÀLISI: Analitzar la realitat del municipi en matèria d’habitatge 
aportant valor afegit a la informació i documentació analitzada de forma 
quantitativa i qualitativa. El document tindrà caràcter sintètic i analític i s’ha 
d’enfocar amb l’objectiu d’aportar conclusions a les dades analitzades. 
S’acompanyarà dels gràfics i plànols que resultin imprescindibles per 
entendre les problemàtiques concretes del municipi i que aportin informació.

2. DIAGNOSI: Resum de la situació de l'habitatge al municipi. 
Interpretació relacionada amb les debilitats, amenaces, fortaleses i 
oportunitats (DAFO). Síntesi i elements clau per a la definició de la política 
local d'habitatge.

El document de Fase 1 s’elaborarà a partir de:  

- El Pla de treball entre ajuntament i equip redactor. 
- La informació quantitativa que aporti l’ajuntament.   
- La informació qualitativa generada per l’equip redactor 
(almenys 5 entrevistes realitzades a informants experts externs i/o 
interns: serveis socials, serveis tècnics, APIS, promotors, PAH, etc.). 
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El corpus de la documentació recopilada durant la Fase 1 s’annexarà de forma 
separada al document a lliurar per a la seva consulta.  L’annex al document Fase 1 
serà un compendi de: 

- El resultat de les dades explotades  
- Altra informació que l’equip redactor consideri rellevant per la 
comprensió del document d’anàlisi i diagnosi  
- Plànols i documentació gràfica

Un cop acabada la redacció de la Fase 1 i amb la conformitat del servei d’Habitatge 
de l’Ajuntament, l’equip redactor haurà de preparar una exposició amb el resultat de 
les dades recollides, exposar-ho al públic i recollir els suggeriments i propostes dels 
participants. L’equip redactor lliurarà la documentació que sigui necessària per a 
facilitar la seva difusió i una vegada realitzades les sessions participatives es farà un 
buidatge de les aportacions i retorn.  

B. FASE 2:   OBJECTIUS, ESTRATÈGIES I PLA D’ACCIÓ 

1. OBJECTIUS  I ESTRATÈGIES: La formulació dels objectius serà 
l’establiment de les finalitats municipals en matèria d’habitatge que han d’assenyalar 
cap a on s’encaminarà la política local d’habitatge dels propers 6 anys, en base a 
l’anàlisi i diagnosi realitzades. 
En quant a la definició de les estratègies: es tractarà d’identificar la forma en què es 
pretenen assolir els objectius generals del Pla. 

2. PLA D’ACCIÓ: Les propostes d’actuacions del PLH seran les que es derivin 
de la diagnosi, objectius i estratègies definits i que es desenvolupin durant els 6 anys 
de vigència del Pla. 

Caldrà considerar el caràcter transversal de les polítiques d’habitatge, de manera que 
les actuacions del PLH contemplin totes les competències municipals implicades 
(habitatge, urbanisme, serveis socials, gestió patrimonial, participació, joventut, 
equitat, etc.). 

Les actuacions plantejades hauran de contribuir a fomentar la cohesió social 
(centrant l’anàlisi i les propostes en la problemàtica i necessitats d’habitatges per als 
col·lectius amb dificultats d’accés o exclosos del mercat) i la cohesió territorial (fent 
èmfasi en les propostes de rehabilitació i utilització del parc d’habitatges existent i de 
barreja dels diversos tipus d’habitatge evitant la formació de guetos).

Caldrà concretar al màxim possible el programa d’actuació, de manera que el PLH 
sigui un instrument operatiu per a l’ajuntament, amb una definició acurada de les 
actuacions, una programació temporal realista i, en el possible, una viabilitat 
econòmica i financera.

Pel que fa al contingut de les actuacions proposades, hauran de tenir:  
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o Descripció: Finalitat, contingut i objectius específics, 
beneficiaris/es i imatge representativa de l’actuació.

 
o Execució: Calendari, avaluació economicofinancera de 
l’actuació (finançament públic o privat disponible, compromisos 
financers que requereixen de concert amb l’administració de la 
Generalitat, gestió, altres agents, actuacions vinculades, indicadors de 
gestió i d’impacte).

o La identificació del paper que l’ajuntament vol donar a altres 
agents amb possible incidència en la política d’habitatge municipal per 
a l’execució de les actuacions. 

o La descripció de les estructures, persones responsables i 
mecanismes de gestió.

o La formulació dels mecanismes de seguiment i avaluació, 
incloent un sistema d’indicadors. 

- indicadors d’execució de les actuacions 
(indicadors realització)
- grau d’eficàcia de les actuacions (resultats 
obtinguts comparats amb els esperats)
- cost i utilització de recursos (indicadors 
d’estructura/ pressupost)
- indicadors d’impacte i modificacions que 
ocasionen les actuacions executades 

o La proposta de pressupost dels programes i actuacions a 
desenvolupar al llarg del primer any de desenvolupament del Pla i 
prognosi dels següents.
o Les funcions i responsabilitats a assumir pels departaments i 
persones de l’ajuntament implicades en l’execució dels programes i 
actuacions.

o Afectacions als consums d’energia, demanda de mobilitat i 
efectes mediambientals.

o Afectacions a la demanda de serveis rellevants a les propostes 
a implementar.

3. FASE 3  TRAMITACIÓ: o Exposició pública del document resultant de la Fase 
2 per recollir al·legacions, incorporar modificacions, correccions o esmenes

o Recollida i resposta d’al·legacions o Si s’escau, incorporació en el 
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document del PLH dels canvis derivats de l’exposició pública
o Aprovació per Ple Municipal o Tramesa al departament competent de 
la Generalitat o Resposta de la Generalitat o Si s’escau, redacció del text 
refós incorporant les modificacions derivades de l’informe de la 
Generalitat. 

Aquest procés de treball es concretarà en el lliurament dels següents documents: 

Subfase: Tasques pròpies del període d’Exposició Pública: 
- Informe tècnic de valoració d’al·legacions i suggeriments de 
l'exposició pública. 
- Pla local d’habitatge: aprovació inicial. 

 
Subfase: Tasques pròpies de la tramesa del PLH aprovat al Departament competent 
de la Generalitat de Catalunya: 

- Informe tècnic de valoració del retorn del Departament 
competent de la Generalitat de Catalunya. 
- Pla local d’habitatge: document final

L’Estat de 
l’habitatge 
al 
municipi: 

ANÀLISI
i

DIAGNOSI

ANALISI 1. Anàlisi
1.1.Emmarcament urbà i territorial

- Situació i estructura territorial
- Estructura urbana i residencial
- Com s’organitza municipi (seccions censals i barris)

1.2.Les persones i les llars
- Dinàmica demogràfica per edats
- Dinàmica residencial per edats
- Naixements i mortalitat
- Flux migratori intern i extern
- Piràmides d’edat
- Renda
- Edat emancipació
- Coeficient divorcis i separacions
- Registre sol·licitants habitatge protegit
- Borsa de lloguer i Ajuts
- Persones ateses SIDH
- Col·lectius en situació vulnerabilitat atesos per serveis 
socials

1.3.Parc d’habitatges existents
- Nombre edificis i any de construcció
- Qualitat dels habitatges
- Accessibilitat dels habitatges
- Eficiència energètica
- Infrahabitatge i Sobreocupació
- Nombre de llicències obra nova, rehabilitació i primera 
ocupació
- Expedients de ruïna i ordres execució
- Ajuts rehabilitació
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- Reallotjaments
- Ordenances cíviques per sobreocupacions i conflictes 
veïnals
- Situacions anòmales habitatge
- Anàlisi ús parc existent (principal o secundari, habitatges 
buits)
- Tenidors
- Habitatges d’ús turístic
- Preus de mercat en les modalitats de compra de primera 
mà, compres de segona mà i lloguer, i la diagnosi de la 
població que resta exclosa del mercat.

1.4.Demanda d’habitatge
1.5.Oferta d’habitatge
1.6.Cartografia
1.7.Planejament urbanístic: Anàlisi del planejament urbanístic i 

potencial d’oferta d’habitatges, amb concreció de la 
quantitat, les modalitats, el règim d’accés o la iniciativa 
pública o privada de les reserves de sostre per a habitatge 
HPO, i de sòl qualificat o reservat destinat al sistema 
d’habitatge dotacional, i la diagnosi del grau de cobertura de 
les necessitats d’habitatge de la població

1.8.Recursos i instruments municipals en matèria 
d’habitatge
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Pla d’acció 5. Actuacions i Programes

- Línies d'actuació vinculades a la utilització dels instruments 
de política de sòl i habitatge que estableix la legislació urbanística, 
amb referència especial a la concreció de les reserves per a 
habitatge protegit, la qualificació o reserva de terrenys destinats al 
sistema urbanístic d'habitatges dotacionals; a la utilització dels 
instruments d'intervenció sobre l'edificació i l'ús del sòl, a la 
utilització i la gestió del patrimoni públic de sòl i habitatge, i a la 
necessitat de reestructurar el teixit intern consolidat per generar 
habitatge assequible de manera distribuïda pel municipi i la 
necessitat que el nou habitatge assequible ho sigui de manera 
permanent.

- Línies d'actuació no vinculades a la política de sòl però sí a la 
qualitat del parc construït i a la rehabilitació, la utilització i 
l'ocupació del parc d'habitatges, incloent-hi la definició de les 
possibles àrees de conservació i rehabilitació a les quals fa 
referència l'article 36 de la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge.

- La definició de les possibles àrees subjectes als drets de 
tanteig i retracte a què fa referència l'article 15 de la Llei 18/2007 
del Dret a l’Habitatge.

DIAGNOSI

2. Diagnosi
2.1.Problemàtica d’accés a l’habitatge i avaluació de les 

necessitats d’habitatge
2.2.Problemàtica i necessitats en matèria de rehabilitació
2.3.Coherència entre planejament urbanístic i necessitats 

d’habitatge
2.4.Coherència entre recursos i instruments municipals i 

necessitats d’habitatge
2.5.DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats)

Objectius i 
Estratègies

3. Objectius del PLH

4. Estratègies del PLH
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- Els ajuts adreçats a grups de població amb dificultats 
d'allotjament especials per a lluitar contra l'exclusió social.

- La definició i la programació de les actuacions concretes que 
s'han de dur a terme en els sis anys de vigència del pla, que ha 
d'establir les característiques tècniques i econòmiques, els 
beneficiaris, els agents gestors i la programació temporal.

- Les previsions de quantificació dels habitatges destinats a 
polítiques socials d'acord amb la tipologia que estableix l'article 74, 
de la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge, per a l'acompliment del 
mandat de solidaritat urbana,  i la justificació de la coherència amb 
relació a l'objectiu final de l'article 73.1 de la Llei 18/2007 del Dret a 
l’Habitatge

Tramitació 6. Exposició pública document Fase 2
7. Incorporació modificacions, correccions o 
esmenes
8. Aprovació per Ple
9. Presentacio al Dpart de Territori i 
Sostenibilitat

4.3. Treballs complementaris: L’encàrrec de la redacció del PLH també haurà de 
tenir annexes, les memòries i els documents preceptius per a poder iniciar els 
tràmits de les següents declaracions i delimitacions derivades del propi PLH:
a) La declaració de la totalitat del municipi com àrea de demanda 
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residencial forta i acreditada. Segons els articles 3, 40 i 73 de la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge, l’article 2 del Decret Llei 
1/2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització d'habitatges 
provinents d'execució hipotecària, i els articles 43, 44 i 47 del Decret 75/2014, 
de 27 de maig del Pla per al dret a l'habitatge.

b) La declaració d'àrees de conservació i rehabilitació que es puguin 
delimitar o prioritzar en el propi PLH. Segons el previst per la Llei 18/2007 del 
Dret a l'habitatge, el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, el Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya, 
el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla 
per al dret a l'habitatge i el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana.

c) La delimitació de la totalitat del municipi, o d’una àrea contínua o 
discontinua del municipi, com àrea per a l'exercici del dret de tanteig i retracte. 
Segons s’estableix per la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l'habitatge, el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
refós de la llei d'urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya.

d) La declaració de la totalitat del municipi com àrea amb mercat 
d'habitatge tens o similar que permeti desenvolupar i activar les eines de 
regulació i control de les rendes de lloguer d’habitatge, segons la regulació 
vigent d’habitatge i d’arrendaments urbans.

5. PROPOSTA METODOLÒGICA PER LA REDACCIÓ DEL PLA
La guia metodològica per la redacció de Plans Locals d’Habitatge, editada per la 
Diputació de Barcelona, és un document de referència que cal ampliar donada la 
complexitat i diversitat de la problemàtica entorn a l’habitatge a Vilanova i la Geltrú.

L’elaboració del PLH es farà d’acord amb la proposta metodològica proposada per 
l’equip redactor pel cas concret de Vilanova i la Geltrú i serà objecte de valoració. 

De la proposta metodològica presentada per a la licitació, es valorarà els criteris que 
podeu veure en el Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte. 

El servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú designarà una comissió 
de seguiment amb les funcions de:

- vetllar pel correcte desenvolupament de l’encàrrec 
- vetllar per la correcta coordinació
- vetllar per al bon seguiment dels treballs
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- vetllar per a la interlocució ordinària amb l’equip redactor
- acordar l'estructura de la informació dels diferents documents per tal 
de facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics, tant per la seva 
publicació en mitjans electrònics, com per la futura explotació d'aquesta 
informació
- la supervisió i aprovació de cadascuna de les unitats de treball, per 
part de la comissió de seguiment  de la redacció del PLH és condició obligada 
per tal que l’equip redactor pugui desenvolupar altres unitats de treball que 
depenguin de les primeres
- Als efectes de seguiment i control dels treballs, l’òrgan de contractació 
podrà requerir quan ho consideri necessari rebre les explicacions que es 
sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol altra qüestió
- als efectes de seguiment i control dels treballs, la comissió podrà 
requerir quan ho consideri necessari rebre les explicacions que es sol·licitin 
sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol altra qüestió.
- en tots els lliuraments parcials la comissió de seguiment de la redacció 
del PLH revisarà la documentació, indicant, si és el cas, els arranjaments a 
realitzar per l’equip redactor.

Pel que fa a l’equip redactor, el director/a del treball actuarà com a interlocutor 
ordinari al llarg del seu desenvolupament, responsable del compliment dels 
requeriments de l’encàrrec i de l’adequada coordinació i cohesió de l’equip redactor, 
comprometent-se a informar al tècnic municipal de qualsevol actuació rellevant.

La proposta metodològica per la redacció del Pla Local d’Habitatge de Vilanova i la 
Geltrú presentada a la licitació per l’equip adjudicatari s’incorporarà com annex del 
contracte.

6. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR A L’ADJUDICATÀRIA
Correspon a l’adjudicatària l’obtenció de les dades necessàries per a la completa 
elaboració del treball encarregat i al departament d’Habitatge correspon proporcionar 
les que tingui en possessió. 

7. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
La persona responsable del seguiment del contracte en relació a la redacció i 
seguiment del PLH serà el/la Cap d’Habitatge. Durant la redacció, l’equip redactor es 
mantindrà en contacte amb el/la Cap de servei i amb la comissió de seguiment, 
recaptant  la conformitat de les solucions adoptades.

La comissió tècnica del servei d’Habitatge de Vilanova i la Geltrú i el director/a del Pla 
designat per l’adjudicatari establiran el règim de reunions de treball a desenvolupar 
amb l’equip redactor, així com el seu contingut i els agents que hi intervenen.
L’equip redactor no podrà introduir modificacions sense l’aprovació del/la Cap 
d’Habitatge de Vilanova i la Geltrú. 
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7.1. Pla de treball
El desenvolupament dels treballs s'adaptarà a la programació presentada durant la 
licitació, amb les modificacions que al llarg del seu desenvolupament puguin establir-
se per mutu acord de les parts, havent-se d’ajustar, en qualsevol cas, als terminis i 
procediments de tramitació dels expedients legalment establerts.  

Els treballs inclouran les sessions d’assessorament i assistència amb l’òrgan de 
contractació, els serveis tècnics de l’Ajuntament o qualsevol altra administració, 
també sessions amb els veïns o veïnes, particulars i/o interessats o interessades que 
es convinguin.
 
De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les 
diferents fases del treball, l’equip redactor presentarà a la comissió de seguiment  del 
PLH  un esborrany (prelliurament) dels esmentats documents, per tal de procedir a la 
seva revisió, i autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu.

7.2. Inici dels treballs 
El contracte queda perfeccionat amb l’adjudicació, per la qual cosa els terminis 
comencen a computar a partir de la formalització del contracte.  

El servei d’Habitatge lliurarà a l’equip redactor a l’inici de les tasques la informació 
estadística bàsica del municipi i facilitarà el traspàs de les dades estadístiques 
addicionals de què disposi l’ajuntament així com el llistat d’informants clau a 
entrevistar. També facilitarà les dades de que disposi de la Diputació i informació 
quantitativa específica de l’ajuntament, si és el cas. 

Entre altres, el servei d’habitatge podrà lliurar: 

a) Emmarcament territorial: Divisions administratives en què s’organitza 
el municipi (barris, districtes, etc.) o nuclis o sectors urbans en els que es 
considera necessari realitzar algun tipus d’anàlisi diferenciada. 
b) Les persones 

- Microdades anonimitzades del fitxer de moviments del padró 
municipal d’habitants. 
- Microdades anonimitzades del fitxer de Registre de Sol·licitants 
d’Habitatge Protegit.  
- Altres informacions (anonimitzada i preferentment en format 
microdades), de que disposi l’OLH sobre el volum, característiques i 
possibilitats econòmiques i socials dels usuaris o sol·licitants dels seus 
serveis residents al municipi (Borsa de Lloguer Social, ajuts, persones 
ateses en el serveis d’intermediació hipotecària, etc.)
- Informació (anonimitzada i preferentment en format 
microdades) dels Serveis Socials sobre el volum i les característiques 
de la població en estat o risc d’exclusió social-residencial.  
- Informació (o cessió de microdades) del fitxer de liquidacions 
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de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana 
(plusvàlua) on hi figurin les dacions en pagament, transaccions 
forçoses i compravendes entre persones físiques i persones 
jurídiques.  

c) El parc d’habitatges 
Informació (anonimitzada i preferentment en format base de dades) de què es disposi 
l’ajuntament relativa a l’estat del parc d’habitatges i la dinàmica rehabilitadora 
municipal dels darrers anys. 
Concretament:  

- Llicències de rehabilitació, d’obra nova i de 1ª ocupació, 
concedides als darrers 3-5 anys, identificant si és possible el nº 
d’habitatges i l’adreça o localització. 
- Expedients de ruïna, ordres d’execució i execucions 
subsidiàries relacionades amb l’estat de conservació dels edificis i 
habitatges dels darrers 3-5 anys, identificant si es possible el nº 
d’habitatges i l’adreça o localització. 
- Ajuts a la rehabilitació (municipals i autonòmics) sol·licitats i 
atorgats als darrers 3-5 anys, identificant si és possible el nº 
d’habitatges i l’adreça o localització. 
- Situacions de barraquisme, parc amb necessitats de 
substitució, o incompliments de normatives d’habitatge diferents de les 
condicions d’habitabilitat, identificant si és possible el nº d’habitatges i 
l’adreça o localització. 
- Iniciatives municipals relacionades amb les situacions 
d’urgència ateses, substitució d’edificacions i reallotjaments dels 
darrers 3-5 anys o previstes pels propers 6 anys, si n’hi ha.  
- Informació (anonimitzada i preferentment en format base de 
dades) de que disposi l’Oficina d’Habitatge relativa a l’estat del parc 
d’habitatges i la dinàmica rehabilitadora municipal dels darrers 3 anys: 
ajuts a la rehabilitació sol·licitats i concedits, ITE/TEDIS tramitats, etc. 
- Nombre d’habitatges propietat de persones jurídiques a partir 
del padró fiscal (entitats financeres i empreses relacionades) i 
informació sobre habitatges propietat d’altres tipus de grans tenidors.  
- Llistat dels habitatges inclosos al registre d’habitatges buits o 
sense títol habilitant de l’Agència de l’habitatge de Catalunya. 

d) El planejament 
Estat planejament urbanístic vigent. 
Concretament confirmar si es correspon amb el que apareix al Registre de 
Planejament Urbanístic Municipal de la Generalitat de Catalunya, i si hi ha alguna 
modificació de planejament o algun instrument de planejament derivat o de gestió 
urbanística sobre sòl residencial actualment en procés tramitació (almenys en estat 
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d’aprovació inicial)
- Identificació i caracterització de modificacions de sectors o 
polígons majoritàriament residencials actualment en tràmit (almenys en 
estat d’aprovació inicial).
- Previsions d’execució dels sectors o polígons majoritàriament 
residencials pels propers sis anys. 
- Cartografia digital de base del municipi i del planejament, a 
escala adequada. 

e) Els recursos i iniciatives existents en polítiques d’habitatge municipal
f) Pla de Mandat / Pla estratègic que fonamenta, articula o condiciona la 
política d’habitatge municipal
g) Informació general (personal, funcions i pressupost (liquidacions, 
pressupost per programes, ratis d’endeutament i projeccions econòmiques) 
sobre els departaments de l’ajuntament que gestionin les polítiques 
d’habitatge, i sobre les empreses públiques, gerències, oficines o altres 
organismes autònoms que gestionin aquestes competències, cas d’existir
h) Inventari de terrenys i edificis de propietat municipal, descrivint el seu 
estat de conservació, la seva ocupació (o no), i la seva situació jurídica, 
diferenciant els que estiguin integrats al patrimoni municipal de sòl i habitatge.  
i) Relació i característiques de les actuacions o iniciatives de promoció 
d’habitatge protegit o de prestació de serveis d’habitatge al municipi 
desenvolupades durant els darrers anys. 
j) Estudis, plans, projectes i altres documents d’interès per a la 
realització del PLH: memòria social, pla de joventut, pla d’inclusió, estudis 
específics d’habitatge, etc.

7.3. Format dels treballs
Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren els 
treballs que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt 
de normes i requisits que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i 
presentació, si bé es podran adaptar en funció del tipus de document concret, 
especialment si cal tenir en compte criteris específics imposats pel departament de la 
Generalitat de Catalunya:

- El treball s’enviarà a la comissió de seguiment per correu electrònic ordinari 
en format .pdf, perquè es pugui revisar

- Respectar les normes d’estil de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en els 
elements de comunicació. 

- La informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i amb tots 
els fitxers complementaris necessaris per tal que pugui ser llegit amb els 
programes més habituals i es pugui imprimir amb el mateix resultat que la 
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documentació en paper presentada.
- Posteriorment, el tècnic redactor presentarà per correu electrònic tots els 
arxius (escrit i gràfic) editables, amb un certificat on s’especifiqui que aquests 
documents corresponen exactament amb tota la informació que conté els 
documents en .pdf presentats

- La documentació es presentarà en suport paper i en format digital de forma 
que pugui complir les prescripcions per ser penjat a la web municipal.
- Plànols (referenciats a les coordenades del terme municipal). 
- Documentació escrita en format .doc, .pdf

- La informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma 
coherent amb el document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva.

- Es presentarà una còpia sencera del treball en suport informàtic en pendrive, 
tant de la documentació escrita com de la gràfica.

Del document se’n presentarà sobre paper i pendrive, el nombre d’exemplars que 
siguin necessaris per a la seva tramitació i per a poder sol·licitar, si s’escau, els 
informes que calguin a tots els organismes i administracions afectades. Per a 
l’aprovació definitiva es presentaran el número d’exemplars que determini 
l’ajuntament del Vilanova i la Geltrú: 

Fase Documents resultants  Nombre exemplars
Fase 1 Anàlisi i diagnosi PLH:  Anàlisi i diagnosi 2 còpies en format paper i 

2 còpies en format digital 

Fase 2 Pla d’acció   PLH: Document per 
l’exposició pública 

2 còpies en format paper i 
2 còpies en format digital 

Fase 3 Tramitació Informe tècnic de valoració 
d’al·legacions i 
suggeriments de 
l'exposició pública 

PLH: aprovació inicial

PLH: document final 

2 còpies en format 
paper i 2 còpies en format 
digital 

3 còpies en format 
paper i 2 còpies en format 
digital 

3 còpies en format paper i 
2 còpies en format digital 

Per les presentacions públiques de les diferents etapes, es confeccionaran 
documents sintetitzats de fàcil comprensió, tant en gràfics com escrits, en format 
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Powerpoint o similar.

Es lliurarà també a la comissió de seguiment del PLH de Vilanova i la Geltrú la 
documentació complementària que ha servit per redactar el Pla i que tindrà el 
contingut següent:

- Fulls de camp referents a recollides de dades
- Còpies de tots els plànols utilitzats
- Actes de les reunions celebrades si s’escau
- Qualsevol altra informació que l’òrgan de contractació consideri adient

Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb la comissió de seguiment de 
la redacció del PLH, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de 
facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics, tant per la seva publicació en 
mitjans electrònics, com per la futura explotació d'aquesta informació.

7.4. Aclariments i informacions complementaries
En el decurs de la redacció dels treballs, l’equip redactor podrà sol·licitar tota mena 
d’aclariments i informacions complementàries i fer paleses les consideracions que 
cregui oportunes a l’òrgan de contractació.

La comissió de seguiment de la redacció del PLH de Vilanova i la Geltrú procurarà 
atendre en la mesura que sigui possible les esmentades comunicacions; ara bé, la 
manca o el retard en la resposta no es considerarà en cap moment com a causa de 
defectes, mancances o retards en la redacció dels documents objecte de contracte, 
donat que és obligació de l’equip tècnic desenvolupar-lo sense més aportacions de 
l’òrgan de contractació, que les que figuren en aquest Plec.

En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest Plec per justificar 
l’omissió d’estudis o descripcions que a judici del coordinador i interlocutor tècnic i 
del/la Cap de servei d’Habitatge han d’integrar els treballs.

La supervisió i aprovació de cadascuna de les unitats de treball, per part de la 
comissió de seguiment de la redacció del PLH és condició obligada per tal que l’equip 
redactor pugui desenvolupar altres unitats de treball que depenguin de les primeres.

Un cop acceptat l’encàrrec, l’adjudicatària s’obliga a realitzar-lo sota les directrius 
contingudes en el present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en 
aquest s’indiquen.

7.5. Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control.
Periòdicament, i mentre duri la redacció dels documents, el director/a del Pla està 
obligat/da a informar detalladament i per escrit a la comissió de seguiment de la 
redacció del PLH de Vilanova i la Geltrú de l’estat de desenvolupament dels treballs 
en curs. També haurà de facilitar les dades corresponents a l’actualització del Pla de 
Treball vigent.

Als efectes de seguiment i control dels treballs, la comissió de seguiment de la 
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redacció del PLH podrà requerir quan ho consideri necessari rebre les explicacions 
que es sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol altra qüestió.

Per altra banda, la comissió de seguiment de la redacció del PLH queda facultada, 
quan es consideri necessari, per recollir la informació i/o realitzar les comprovacions 
que s’escaiguin, dels documents conclosos (o en elaboració); i l’equip redactor queda 
obligat a prestar l’assistència que li sigui requerida per a aquest fi.

En tots els lliuraments parcials la comissió de seguiment de la redacció del PLH 
revisarà la documentació, indicant, si és el cas, els arranjaments a realitzar per 
l’equip redactor.

A la data prevista en el Pla de Treball, l’equip redactor remetrà un exemplar de 
l’esborrany complet dels documents de planejament a la comissió de seguiment de la 
redacció del PLH, per a la seva revisió; en funció del resultat d’aquesta, la comissió 
de seguiment de la redacció del PLH indicarà a l’equip redactor la realització de les 
correccions i/o modificacions que s’hagin de considerar, o si s’escau n’autoritzarà 
l’edició.

7.6. Detecció de disconformitats
Si en una inspecció de l’execució dels treballs per part de la comissió de seguiment 
de la redacció del PLH en la documentació lliurada es detectés i comprovés algunes 
de les següents disconformitats:

- La formulació i redacció dels documents objectes de l’encàrrec no es 
desenvolupa amb el personal i els mitjans oferts (o amb d’altres alternatives 
acceptades per Habitatge Vilanova i la Geltrú)

- S’ha produït l’incompliment de qualsevol termini dels indicats en el Pla 
de treball vigent i aprovat per l’òrgan de contractació.

- Es detecta i comprova l’incompliment en els documents de qualsevol 
apartat d’aquest Plec de prescripcions tècniques, plec de clàusules 
administratives particulars, contracte administratiu que es formalitzi i legislació 
aplicable en matèria de contractació i urbanisme.

El servei d’Habitatge de Vilanova i la Geltrú podrà optar per la resolució del contracte 
o establir les penalitzacions previstes a la llei, descomptant els imports corresponents 
de la quantitat a abonar a l’equip redactor. Habitatge de Vilanova i la Geltrú també 
podrà optar per efectuar pel seu compte la redacció o repetició d’aquelles parts dels 
treballs afectades per aquestes disconformitats, descomptant els imports 
corresponents.

La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà l’autor/a dels 
documents de l’encàrrec del compliment dels terminis pactats i de les penalitzacions 
en què pugui incórrer.
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7.7. Compromisos en la tramitació
L’equip redactor, cas que sigui requerit, haurà d’assistir a les sessions de presentació 
pública de la revisió, a les reunions informatives que es facin amb els veïns i veïnes, 
representants del Consistori i equip de govern, i assistir també a les sessions 
plenàries d’aprovació dels mateixos.

7.8. Acceptació dels treballs
La supervisió i aprovació de cadascuna de les unitats de treball, per part de la 
comissió de seguiment de la redacció del PLH és condició obligada per tal que l’equip 
redactor pugui desenvolupar altres unitats de treball que depenguin de les primeres.

En tots els lliuraments parcials la comissió de seguiment revisarà la documentació, 
indicant, si és el cas, els arranjaments a realitzar per l’equip redactor.

A la data prevista en el Pla de Treball, l’equip redactor remetrà un exemplar de 
l’esborrany complet dels documents de planejament a la comissió de seguiment, per 
a la seva revisió; en funció del resultat d’aquesta, el servei d’Habitatge de Vilanova i 
la Geltrú  indicarà a l’equip redactor la realització de les correccions i/o modificacions 
que s’hagin de considerar, o si s’escau n’autoritzarà l’edició.

Un cop acceptat l’encàrrec, l’adjudicatària s’obliga a realitzar-lo sota les directrius 
contingudes en el present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en 
aquest s’indiquen.

8. TERMINI D’EXECUCIÓ
El contracte, tindrà una durada de 12 mesos, a comptar des de la formalització del 
contracte. Conclourà amb el lliurament de la totalitat dels documents requerits per 
part de l’adjudicatari a l'ajuntament. 

Quan a la pròrroga: el contracte no serà prorrogable. 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs és l’expressada dins els terminis 
parcials que tot seguit s’indiquen: 
Fase Documents a lliurar Termini 
Fase 1: 
L’estat de l’habitatge al 
municipi

PLH: Anàlisi i Diagnosi 6 mesos des del lliurament de 
la documentació per part de 
l’ajuntament 

Fase 2: Objectius, 
Estratègies i  Pla d’acció

PLH: Document per 
l’exposició pública

4 mesos des de la conformitat 
al document de la fase 1

Fase 3: PLH: Tramitació Subfase 3.1 
Exposició Pública 
-Informe tècnic de 
valoració 

d’al·legacions i 
suggeriments de 

Subfase 1: 
1 mes des de la comunicació a 
l’equip redactor de les 
modificacions que es derivin 
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l'exposició pública 

- PLH: aprovació inicial 
 

Subfase 3.2 
Tasques pròpies de la 
tramesa del PLH 

del tràmit d’exposició pública 

Subfase 2: 1 mes des de la 
comunicació a l’equip redactor 
de les modificacions que es 
derivin de l’informe del 

aprovat al 
Departament 
competent de la 
Generalitat de 
Catalunya 

Informe tècnic de 
valoració del retorn del 
Dpart. competent de la 
Generalitat de 
Catalunya 

PLH: document final

departament competent de la 
Generalitat de Catalunya.

La duració estimada dels treballs és de 12 mesos. 
El calendari de desenvolupament es determinarà amb la presentació, per part de 
l’adjudicatari del contracte, d’un pla de treball que inclourà les necessitats del procés 
de participació ciutadana.

El calendari de desenvolupament dels treballs s’ajustarà a les necessitats derivades 
de les tasques pròpies del període d’Exposició Pública (Subfase 3.1) i de la tramesa 
del PLH aprovat al Departament competent de la Generalitat de Catalunya  (Subfase 
3.2).  

9. FACTURACIÓ DELS TREBALLS
En el supòsit que l’adjudicatària sigui una persona jurídica, aquesta serà la que 
facturarà, conforme el Plec de Prescripcions Tècniques i el Pla de Treball aprovat, els 
treballs que es realitzin.

En el supòsit que l’adjudicació s’efectuï a favor de persona física, serà aquesta qui 
haurà de facturar, conforme el Plec de Prescripcions Tècniques i el Pla de Treball 
aprovat. En aquest supòsit, la resta de membres de l’equip, percebran els seus 
honoraris directament de l’adjudicatària, ja sigui per la seva relació laboral amb 
aquesta o bé per la seva relació de col·laboració professional.

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic

Número de validació: 13523333127347164457

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

 

Les factures es presentaran a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sent obligatori la 
prèvia validació per part de la comissió de seguiment de la redacció del PLH. 

Lliurament document 
Fase 1

40% dels honoraris a la 
conformitat

Lliurament document 
Fase 2

45% dels honoraris a la 
conformitat

Realitzades les possibles 
correccions o esmenes per 
al tancament definitiu del 
document

15% dels honoraris a la 
conformitat

Finalitzada cada una de les fases, l’adjudicatària presentarà la corresponent factura. 
La factura serà electrònica.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE 
DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 
Núm. exp. 384/2020/eCONT

ÍNDEX 

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.
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1.12) Criteris d'adjudicació.

1.13) Pràctica de valoració de les ofertes i criteris de desempat.

1.14) Termini per a l’adjudicació.

1.15) Variants.

1.16) Ofertes anormalment baixes.

1.17) Garantia provisional.

1.18) Garantia definitiva.

1.19) Presentació de documentació.

1.20) Adjudicació i 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

2.11) Cessió i Subcontractació.

2.12) Confidencialitat de la informació.

2.13) Règim jurídic de la contractació.

2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics.
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2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista.

2.16) Responsable del contracte

2.17) Protecció de dades de caràcter personal 

2.18) Resolució d’incidències i de dubtes tècnics interpretatius

Annex 1 Model de declaració responsable procediment obert.
Annex 2 Model d’oferta econòmica

1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:

1.1) Definició de l'objecte del contracte 

1. És objecte del present plec la contractació, promoguda pel Servei d’Habitatge, del 
servei de redacció del Pla Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
amb les característiques, requisits i obligacions que consten al Plec de prescripcions 
tècniques particulars (PPTP).

El Pla Local d’Habitatge (PLH) és el document tècnic definit en la llei 18/2007, del 
dret a l’habitatge, en l’article 14. El PLH defineix la política local d’habitatge per un 
període de sis anys i és la proposta marc per a concertar polítiques d’habitatge amb 
l’administració de la Generalitat.  

El PLH ha de contenir un anàlisi de la situació de l’habitatge en el municipi i de les 
condicions de context, definint els objectius i les estratègies i finalment ha de 
concretar les actuacions a desenvolupar des del govern local a curt i mitjà termini en 
relació al sòl i al sostre residencial, existent o de nova creació, per tal d’afavorir el 
dret dels ciutadans a un habitatge digne i assequible. 

2. Licitació per Lots

L’objecte del contracte no permet la realització mitjançant divisió en lots, justificat 
segons art. 99.3 apartat b de la LCSP, és a dir, la realització independent de les 
diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificulta l’execució correcta 
des del punt de vista tècnic.

El Pla Local d’Habitatge ha d’incloure una triple perspectiva:

 Analítica: Estudi i diagnòstic de la problemàtica municipal en matèria 
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d’habitatge
 Estratègica: Establir objectius i estratègies municipals en matèria d’habitatge
 Programàtica: Definir i programar les actuacions de l’ajuntament relatives a 

l’habitatge en els propers sis anys

Per tant, l’objecte del contracte és una unitat funcional i no se’n pot preveure la seva 
realització separada. 

3. El Codi CPV que correspon és 85312320-8 Serveis d’assessorament

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, la no divisió en lots, dels criteris d’adjudicació i la resta 
de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient. 

1.3) Pressupost base de licitació 

 Pressupost màxim:

a) El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de  
86.263,84 euros (IVA inclòs). 

L’IVA que correspon aplicar és del 21% d’IVA, i ascendeix a la quantitat de 
14.971,41 euros

Pressupost IVA exclòs 21 % IVA
71.292,43 euros 14.971,41 euros

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de 
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, 
no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes 
previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP. 

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

 Costos directes: 59.909,6 € 

 Costos indirectes: 9.268,01 €

 Altres despeses: 4.277,54 €

Per la determinació dels imports pressupostats s’ha tingut en compte la resolució del 
7 d’octubre de 2019 de la Dirección General de Trabajo per la qual es registra i 
publica el XIX Conveni Col·lectiu del sector d’empreses d’enginyeria i oficines 
d’estudis tècnics (BOE de data 18/10/2019, 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14977.pdf) tenint en 
compte el nivell 1 (llicenciats-titulats 2n i 3r cicle universitari i analista) i el nivell 2 
(diplomats i titulats 1r cicle universitari)
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1.4) Existència de crèdit

1. El contracte es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
43.1521.2279902 - Redacció Pla Local Habitatge del vigent pressupost vigent.

2. Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, aquest 
es finançarà amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries que s’habilitin.

3. L’autorització o realització del contracte queda condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient per a cada exercici pressupostari.

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues

1. El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada de 12 mesos  a comptar des de 
l’inici de la prestació objecte del contracte. 

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

2. S’estableixen els terminis parcials,  següents:

Fase Termini parcial
Fase 1: Estat de 
l’habitatge al municipi. 
Anàlisi i Diagnosis

6 mesos des del lliurament de la documentació 
per part de l’ajuntament.

Año 2020

Tabla salarial según art. 33

Niveles
Mes x 14 Anual

Plus convenio 
anual 

según art. 38 
convenio

Total 
anual

1 Licenciados y titulados 2º y 
3er ciclo universitario y analista 1.712,42 23.973,88 2.349,69 26.323,57

2
Diplomados y titulados 1er ciclo 
universitario. 
Jefe superior

1.291,04 18.074,56 2.349,69 20.424,25

3
Técnico de cálculo o diseño, 
Jefe de 1ª y programador de 
ordenador

1.244,93 17.429,02 2.349,69 19.778,71

4
Delineante-proyectista, 
Jefe de 2ª y programador de 
maq. auxiliares

1.141,36 15.979,04 2.349,69 18.328,73

5

Delineante, técnico de 1ª, oficial 
1ª
 admtvo. y operador de 
ordenador

1.019,82 14.277,48 2.349,69 16.627,17

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic

Número de validació: 13523333127347164457

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

 

Fase 2 :  Objectius, 
Estratègies i Propostes 
d’actuacions

4 mesos des de la conformitat al document de la 
fase 1.

Fase 3 Tramitació
Subfase 3.1. Tasques 
pròpies del període 
d’Informació Pública

Subfase 3.2. Tasques 
pròpies de la tramesa del 
PLH al departament 
competent de la 
Generalitat de Catalunya 

3.1. 1 mes des de la comunicació a l’equip 
redactor de les modificacions que es derivin del 
tràmit d’exposició pública 

3.2. 1 mes des de la comunicació a l’equip 
redactor de les modificacions que es derivin de 
l’informe del departament competent de la 
Generalitat de Catalunya

3. 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 71.292,43 € IVA exclòs. 

El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent:

a) Pressupost base de licitació: 71.292,43€ 
b) Pròrrogues: No s’admeten pròrrogues
c) Modificacions previstes: No hi ha modificacions previstes

1.7) Sistema de determinació del preu del contracte

El preu del contracte s’ha calculat atenent als preus del mercat aplicables a un tant 
alçat a la totalitat de les prestacions que conformen l’objecte del contracte 

Com a contraprestació del preu del contracte el contractista adjudicatari vindrà 
obligat a assumir totes les despeses i accions necessàries per dur a terme l’objecte 
del contracte, amb les especificacions que consten en el plec de prescripcions 
tècniques.

Constituirà el preu definitiu del contracte 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 susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà 
a terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, 
en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la 
LCSP.
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L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, i 
l’interlocutor per aquest contracte és el Servei  de Contractació, adscrit a Secretaria 
General, telèfon 93 8140000, correu electrònic contractacio@vilanova.cat i adreça a 
la plaça de la Vila, núm. 8, 1a planta, 08800 Vilanova i la Geltrú.

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

Les empreses que estiguin interessades a participar en aquest procediment podran 
requerir informació addicional sobre els plecs en les condicions establertes a l’article 
138.3 LCSP. Les respostes emeses respecte aclariments dels plecs i resta de 
documentació reguladora de la licitació es publicarà a la Plataforma de Serveis de 
Contractes del Sector Públic. Les respostes tindran caràcter vinculant.

1.9) Perfil de contractant

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

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf 

1.10) Presentació de proposicions 

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

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

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

SOBRE A 

Contindrà la documentació administrativa següent:

a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per 
contractar amb el sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic 
de contractació (DEUC).
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El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten al 
perfil de contractant. 

b) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per 
contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el 
model que consta com annex 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 perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

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

SOBRE B  

Contindrà la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenguin 
d’un judici de valor. En concret els següents:

- Document específic dels processos de participació ciutadana durant un PLH 
realitzats per l’empresa on s’especifiqui: 

o canals d’informació i difusió utilitzats (previs, durant i posterior al 
procés de participació)

o Claredat dels objectius de la participació ciutadana
o Materials i mecanismes utilitzats per a promoure la participació
o Perfil de les persones participants: gènere, franges d’edat, participació 

autòctons i nouvinguts, representativitat d’associacions i de col·lectius 
professionals, etc.

o Dinàmiques utilitzades que pel contrast d’opinions i la construcció de 
visions compartides, dinàmiques per facilitar la participació de tothom 
més enllà dels seus coneixements tècnics.

o Avaluació del propi procés participatiu.

- Proposta metodològica i organitzativa aplicada al cas concret de Vilanova i la 
Geltrú:

o Cronograma
o Seguiment
o Proposta metodològica per cadascuna de les fases previstes per 

l‘elaboració del PLH 
o Document síntesi del PLH
o Perspectiva de gènere
o Indicadors d’avaluació del PLH
o Proposta de difusió i comunicació del PLH.
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La documentació que contenen els sobres precedents no pot incloure cap informació 
que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels criteris 
avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica 
l’exclusió de la licitació.

SOBRE C

Contindrà la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica. En concret els següents:

- Model d’oferta econòmica (annex 2)
- Qualificació i experiència del personal adscrit a l’execució del contracte.

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:
Mitjans: 

Al tractar-se d’un contracte de serveis professionals la solvència econòmica i 
financera es determinarà mitjançant assegurança de responsabilitat civil per 
riscos professionals vigent durant tota la durada de l’execució del contracte

Import mínim:

71.292,43 € (valor estimat del contracte)

Acreditació documental: 

Pòlissa o certificat d’assegurança per riscos professionals o compromís vinculant 
de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l’assegurança exigida, 
compromís que s’haurà de fer efectiu dins del termini de 10 dies hàbils al que fa 
referència l’article 150.2 de la LCSP.  Cas que la pòlissa sigui vigent en el termini 
de presentació d’ofertes, caldrà aportar, juntament amb la pòlissa, el compromís 
de renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura 
durant tota l’execució del contracte.

b) Solvència tècnica o professional:

Mitjans: La solvència tècnica o professional s’acreditarà per tots dos mitjans 

següents:

a) Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar 
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com 
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a màxim els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el 
destinatari, públic o privat.

b) Títols acadèmics i professionals del responsable o responsables de l’execució 
del contracte, així com dels tècnics encarregats directament d’aquesta.

Valors o requisits mínims:

a) Import mínim acumulat: mínim 63.000 € 

b) L’equip de treball mínim requerit és el següent:

o Llicenciat/da o grau afí a ciències socials (sociologia o ciències polítiques)

o Titulat/da en arquitectura superior (o equivalent en països estrangers)o 

enginyeria d’edificació

o Llicenciat/da o grau afí d’arquitectura, enginyeria d’edificació, economia, dret, 
sociologia o altre grau d’especialitat relacionada amb redacció d’un pla local 
d’habitatge que farà de suport pels anteriors perfils. 

Un dels professionals que formi part de l’equip ostentarà la direcció dels 
treballs  i haurà d’acreditar haver realitzat un PLH des de 01/01/2017 (inclòs). 

  

Acreditació documental: 

a) Quan li ho requereixin els 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 
expedient 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.

Per determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa 
que el que constitueix l’objecte del contracte, s’acudirà a més del CPV, a 
altres sistemes de classificació de les Nacions Unides (UNSPSC), la 
Classificació central de productes (CPC) o la Classificació nacional d’activitats 
econòmiques (CNAE), que en tot cas ha de garantir la competència els tres 
primers dígits dels codis respectius de la CPV. 

b) El perfil professional de l’equip de treball es justificarà mitjançant la titulació 
acadèmica professional o compulsada o bé amb un certificat emès pel 
corresponent col·legi professional. 
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L’experiència mínima requerida del director/a (participació en la redacció d’un 
PLH des del 01/01/2017) s’acreditarà mitjançant un certificat de l’administració 
per la qual s’ha realitzat el PLH en el que consti: la persona que ha realitzat el 
PLH, la data i l’administració per la qual s’ha realitzat

 Adscripció de mitjans personals i/o materials. 

D’acord amb allò previst a l’article 76.2 LCSP els licitadors hauran d’adoptar, 
juntament amb la documentació acreditativa de les solvències, un compromís 
d’adscripció a la realització de l’objecte del contracte dels mitjans personals requerits 
com a criteris de solvència tècnica o professional.

1.12) Criteris d'adjudicació 

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, d’acord 
amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:

1.12.1) Criteris que depenen d’un judici de valor................................. fins 40 
punts

Per la importància en aquesta contractació de la relació qualitat-preu, si en la 
puntuació d’aquest criteri no s’arriba a un llindar mínim de puntuació de 30 punts, 
s’atorgarà una puntuació de 0 punts global del criteri esmentat i ja no es podrà seguir 
en el procediment de licitació.

En tractar-se d’un servei de caràcter eminentment intel·lectual, la qualitat del treball 
depèn d’una manera determinant de la vàlua professional (experiència) de les 
persones que el porten a terme, de la planificació que es faci del treball així com dels 
indicadors de seguiment per saber si es produeix algun esbiax en allò planificat. 

Experiència en processos de participació ciutadana Màxim  
17 punts

Es valorarà l’experiència en projectes de 
participació ciutadana que hagin facilitat processos 
de negociació urbana entre diferents agents 
relacionats amb el territori i els seus usos i que han 
permès materialitzar la construcció col·lectiva d’un 
projecte comú de ciutat.
Acreditació: 
Presentar document específic dels processos de 
participació ciutadana durant un PLH realitzats per 
l’empresa on s’especifiqui: 

- Canals d’informació i difusió utilitzat: 
previs, durant i posterior al procés de 

Per cada projecte 
acreditat amb 
experiències, 
comunicació 
entre actors i 
organització de 
les sessions:

 1,8 punts
Màxim 5.4 punts

Per cada canal 
d’informació i 

difusió utilitzat           

Màxim  17 punts
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participació.
 

- Claredat dels objectius de la participació 
ciutadana

- Materials i mecanismes utilitzats per a 
promoure la participació

- Perfil de les persones participants: gènere, 
franges d’edats, participació autòctons i 
nouvinguts, representativitat 
d’associacions i de col·lectius 
professionals, etc

- Dinàmiques utilitzades que pel contrast 
d’opinions i la construcció de visions 
compartides, dinàmiques per facilitar la 
participació de tothom més enllà dels seus 
coneixements tècnics

- Avaluació del propi procés participatiu

0,5  punts
Màxim 2,5 punts

Per cada material 
i mecanisme per 
promoure la 
participació 

           0,5 punts
Màxim 2.5 punts

Per cada 
dinàmica 
utilitzada per 
facilitar 
participació

0.5 punts
Màxim 2,5 punts 

                
Per cada 
mecanisme 
d’avaluació del 
propi procés 
participació 

          0.5 punts
Màxim 2,5 punts

Qualitat i grau de 
detall de les 
jornades de 
participació 
ciutadana
              1,6 
punts

Proposta metodològica i organitzativa aplicada al cas 
concret de Vilanova i la Geltrú

Màxim 
26 punts

Cronograma
Es valorarà la redacció d’un cronograma 
(moments, dates de lliurament de la documentació, 
etc.) on s’especifiqui la tasca a desenvolupar, el 
període de temps que impliqui, els diferents agents 
que participaran i el seu grau d’implicació

Màxim  3 punts

Seguiment 
Per afavorir el seguiment de la redacció del  PLH 
es consideraran els aspectes següents: 

- espais de seguiment i coordinació
- periodicitat d’aquesta coordinació
- procediments de seguiment
- la comunicació i informació
- descripció de les responsabilitats 

Per cada 
concreció en el 
seguiment: 
              0.5 
punts

Màxim  5 punts
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concretes de cadascun dels membres de 
l’equip 

Metodologia 
Fase 1. Anàlisi i 
Diagnosi: 

 Màxim 0,5 punt
Metodologia 
Objectius, 
estratègies 

Màxim 0,5 punt

Proposta metodològica
Es valorarà la redacció de la proposta 
metodològica per cadascuna de les fases previstes 
per l’elaboració del PLH  de Vilanova i la Geltrú

Metodologia 
Fase concreció 
línies d’actuació 

Màxim 0,5 punt

Màxim  6,5 punts

Compromís d’elaboració i lliurament d’un 
document Síntesi del PLH que reculli les principals 
conclusions de l’anàlisi i diagnosi així com les 
principals aportacions formulades durant la fase 
propositiva del pla (màxim 30 pàgines)

Elaboració i 
lliurament d’un 
document Síntesi 
del PLH (màxim 
30 pàgines)

Màxim 4 punts

Compromís d’inclusió de perspectiva de gènere 
al llarg de tota la proposta tan en els objectius, en 
la metodologia com en els indicadors de seguiment

Inclusió 
perspectiva de 
gènere

Màxim 2 punts

Proposta d’indicadors d’avaluació del PLH de 
Vilanova i la Geltrú: 

- processos i eines de seguiment (avaluació 
de la gestió)

- eines pel seguiment dels resultats 
obtinguts respecte als previstos (avaluació 
de l’eficàcia i eficiència)

- indicadors d’impactes provocats, tant 
directament com indirectament (avaluació 
dels impactes)

Per cada 
indicador 

          0.3 punts
Màxim 2.5 punts

Proposta de difusió i comunicació del PLH  de 
Vilanova i la Geltrú

Propostes per la 
difusió del PLH a 
través d’eines tan 
tradicionals com  
telemàtiques 

màxim 3 punts

Màxim 3 punts

1.12.2) Criteris avaluables de forma automàtica...................................fins  60 
punts

1. Oferta econòmica ..................................................................... fins 40 punts

Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació.. 
L'oferta que millori més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà en 40 punts.
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La resta d’ofertes es valoraran amb aplicació de la següent formula:

          ((1)-(3)) x 40        1 = Preu base de licitació establert (IVA exclòs)
Puntuació = ----------------------        2 = Millor oferta presentada

(1)-(2)        3 =Oferta preu del licitador que es valora

Es considerarà que incorren en presumpta baixa anormal o desproporcionada les 
ofertes aplicant l’article 85 del RGLCAP.

2. Qualificació i experiència del personal adscrit a l’execució del contracte 
....................................................................................................... fins 20 punts

Qualitat curricular de l’equip, experiència  de l’equip 
redactor

20 punts 

Per cada 
professional 
vinculat a l’equip 
de treball amb 
titulació de 
màster o 
postgrau 
relacionat amb 
l’objecte del 
contracte: 

1 punt
Màxim 10 punts

Qualificació formativa complementària dels 
diferents professionals de l’equip de treball  
vinculats a la redacció del PLH de Vilanova i la 
Geltrú

S’haurà de mantenir l’equip de professionals 
durant l’execució del contracte i s’haurà de signar 
una declaració on s’enumeri cada membre indicant 
nom i cognoms, DNI, titulació i percentatge 
d’implicació en aquest projecte.

Si algun dels membres de l’equip causés baixa, 
haurà de ser substituït/da per un altre amb la 
mateixa titulació i especialitat.
Acreditació: certificat, títol o document oficial de la 
formació complementària 

Per cada 
professional 
vinculat a l’equip 
de treball amb 
altres titulacions 
relacionades amb 
l’objecte del 
contracte: 1 punt

Màxim 10 punts

Màxim 20 punts

1.13) Pràctica de la valoració de les ofertes i criteris de desempat 

1.- En el dia, lloc i hora indicats en el perfil del contractant, tindrà lloc l’acte d’obertura 
dels sobres B presentats per les empreses admeses.

Posteriorment, es celebrarà un nou acte en el qual es donarà a conèixer la puntuació 
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obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que 
depenguin d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats per 
les empreses.

No obstant, la puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels 
criteris de valoració que depenguin d’un judici de valor també es pot donar a conèixer 
a través del perfil del contractant amb caràcter previ a la celebració de l’acte 
d’obertura del següent sobre.

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en 
les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin 
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors 
en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb 
la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat 
que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent.

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, 
les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els 
models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en 
l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui 
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb 
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 
realitzar la valoració de les ofertes.

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 
formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes 
quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions 
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no 
seran objecte de valoració. 

També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de 
la prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual 
correspongui l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les 
organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per 
verificar les consideracions socials i ambientals.

Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura 
dels sobres B i C, seran susceptibles d’impugnació
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2.- En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els 
establerts a l’article 147 de la LCSP.
1.14) Termini per a l’adjudicació

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

1.15) Variants 

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.

1.16) Ofertes anormalment baixes

Es considerarà que incorren en presumpta baixa anormal o desproporcionada les 
ofertes aplicant 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.

Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent.

Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a 
través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

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.

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si 
es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, 
econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són 
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no 
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials 
vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.
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Transcorregut el termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la 
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de 
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant 
l’empresa licitadora exclosa del procediment.

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 

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

1.- Acreditar la constitució de la garantia definitiva.

2.- La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari a través dels mitjans 
següents:

Empresaris persona física: han de presentar el document nacional d’identitat o 
document que el substitueixi.

Empresaris espanyols persona jurídica: han d’aportar l’escriptura o el document 
de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els quals constin les normes 
per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el 
Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es 
tracti. L’objecte social que consti a l’escriptura de constitució haurà d’abastar 
completament l’objecte d’aquest contracte.

Quant el licitador no actuï en nom propi o es tracte de persona jurídica, poder 
notarial de representació.

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 
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licitador.

Els licitadors que aportin certificat d’inscripció en el Registre Electrònic de 
Licitadors de la Generalitat de Catalunya, juntament amb la declaració 
responsable de la vigència de les dades que inclou, no han d’aportar la 
documentació enumerada en els punt 3, segons el Decret 107/2005 de 31 de 
maig, del Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya.

Les empreses que participin agrupades amb caràcter temporal (UTE), cadascuna 
d’elles haurà d’acreditar la seva capacitat per contractar indicant els noms i 
circumstàncies dels empresaris que subscriuen la proposició, la participació de 
cadascun dels empresaris en l’empresa, i la designació de la persona i entitat 
que, durant la vigència del contracte, ostentarà la seva representació davant 
l’Administració. Tot això d’acord amb allò que preveuen l’article 69 LCSP i 24 del 
Reglamento General de la LCAP, aprovat per RD 1098/2001, de 12 d’octubre 
(RGLCAP).

3) 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.

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

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

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

El licitador proposat com a adjudicatari, cas que estigui inscrit en el Registre de 
Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, 
restarà eximit de presentar la documentació si consta en algun dels dits Registres i 
només han de facilitar la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que 
no hi consti vigent o actualitzada.

En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària 
que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats 
justificatius corresponents.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació 
justificativa del compliment del requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes 
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raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon 
desenvolupament del procediment.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes 
assenyalats a l’article 150 de la LCSP.

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

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per 
raons d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les 
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, 
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de 
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 
d’adjudicació.

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en 
què hagin incorregut.

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil del contractant.

1.20) Adjudicació i formalització del contracte

1. Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula anterior, l’òrgan 
de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a 
adjudicatària, dins del termini de 5 dies hàbils següents a la recepció de dita 
documentació.

La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores 
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, i es publicarà al perfil del 
contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini 
en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.

2. 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.

3. En el supòsit que en contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa 
adjudicatària, s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta 
d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació 
prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula anterior.

4. Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, 
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el 
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nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció.
La UTE haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.

5. El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 
del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de 
l’adjudicació.

6. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.

7. La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un 
termini no superior a 15 dies desprès del seu perfeccionament en el perfil del 
contractant.

8. Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de 
la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre els 
quals figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del 
contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA, i posteriorment, si 
s’escau, les modificacions, pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import 
final i l’extinció del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés 
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, 
sempre que no tinguin caràcter de confidencials.

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

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els 
plecs i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o 
empreses contractistes la persona responsable del contracte a que es refereix la 
clàusula 2.19 d’aquest plec.

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, pels mitjans establerts 
al PPTP.

2.2) Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de 
les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació 
contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents:

1) L’empresa contractista està obligada a complir el termini total i els terminis parcials 
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d’execució del contracte.

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels 
terminis totals o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà 
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua 
de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes 
en els articles 193 i 194 de la LCSP així com en la clàusula de penalitats d’aquest 
plec.

2) L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui 
a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències 
que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, 
errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

3) 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 de Vilanova  i la Geltrú  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 de Vilanova  i la Geltrú  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.

4) L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i 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.

2.3) Condicions especials d’execució
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Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:

- El compliment de les obligacions establertes en matèria d’igualtat de gènere. 

L'empresa contractista ha de presentar, en els primers 10 dies posteriors a la data de 
formalització del contracte, el Pla d'Igualtat entre homes i dones que serà d'aplicació 
a les persones que executin el contracte. En el cas que l’empresa contractista no 
estigui legalment obligada a l’elaboració d’aquest pla, ha de presentar en aquest 
mateix termini, des de la formalització del contracte, les mesures aplicables en 
relació amb les persones treballadores que participaran en l’execució del contracte, 
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. 

- En relació a les tasques de redacció del conjunt del treball, correspondrà a l’equip 
adjudicatari el compliment de les condicions especials d’execució següents:

a) La realització dels documents i tasques especificades a les fases 1, 2 i 3. 
b) Participació ciutadana: El desenvolupament i redacció exigeix un procés de 

participació ciutadana amb la redacció i edició del material necessari, 
l’organització de tallers i jornades de treball, i el corresponent buidatge 
d’aportacions i retorn.

c) L’estudi i anàlisi de la documentació i informació lliurada per part de 
l’ajuntament.

d) L’explotació de dades, com a mínim, les de les de fonts municipals. Explotació 
de dades, es refereix a  la capacitat d’entendre tota la informació de la ciutat 
(padró, migracions, composició de les llars, pisos buits, immoble degradats, 
ocupacions, índex de lloguer, renda familiar, etc, etc, etc) i interpretar-la i 
transformar-la en informació amb significat.
Traduir els números en informació per poder planificar, veure què passa en 
habitatge a Vilanova. 

e) La realització de treball de camp qualitatiu que inclourà entrevistes en 
profunditat a informants experts. 

f) L’assistència a les reunions, per part del director/a de l’equip redactor i dels 
especialistes de cada matèria que es cregui oportú.

g) Realització de plànols amb informació treballada

2.4) Modificació del contracte

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en 
la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de 
normativa aplicable.

No es preveu la modificació del contracte.

2.5) Règim de pagament 
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1. El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i 
les condicions establertes en l’article 198 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 
en la proporció de 0,60€ per cada 1.000€ del preu del contracte, IVA exclòs.

B. Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada 
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs.
Els incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es 
qualificaran en:

1) Lleus 
2) Greus 
3) Molt greus

1) Es qualifiquen coma 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 
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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. Incompliment de les condicions especials d’execució 
e. La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu
f. Negativa a cooperar amb la corporació municipal
g. No tenir en compte dades proporcionades pel servei d’Habitatge al 

contractista durant la fase 1 anàlisi i diagnosi 
h. La no redacció d’algun apartat obligat segons l’art. 14 de la llei 18/2007 del 

dret a l’habitatge
i. Reducció del nombre de sessions del procés participatiu segons l’oferta.

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

En tot cas tenen la consideració de molt greus: 
a. Incompliment de les funcions especificades al plec de prescripcions 

tècniques
b. Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social, així com de la 

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

c. Incompliment de la clàusula de confidencialitat
d. Incompliment de la clàusula ètica
e. Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte
f. La comissió de dos faltes greus comportarà una falta molt greu.

g. Negativa de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme 
les tasques de coordinació i d’execució de la prestació.
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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 3% de l’import d’adjudicació del 
contracte.

b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins un 6% 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 

1. La resolució del contracte es regirà per allò establert amb caràcter general en els 
articles 211 a 213 de la LCSP, les específicament previstes per als contractes de 
serveis en l’article 313  i les que assenyalen les lletres c), d), i f) de l’article 294 de 
l’esmentada norma, així com en els articles 109 a 113 del RGLCAP.

2. En tot cas, en el supòsit de resolució del contracte per causa imputable al 
contractista s’estarà a allò disposat a l’article 213.3 de la LCSP.

2.9) Termini de recepció de les prestacions del contracte

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els 
articles 210 i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.

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], de 
conformitat amb el PPTP.

2.10) Termini de garantia del contracte

Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les 
característiques i la naturalesa de la present contractació, d’acord amb la justificació 
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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

1. Cessió

Els drets i obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir 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 ni que de la 
cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es 
compleixin els requisits següents:

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si 
transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la 
sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci 
administratiu.
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. 
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista 
en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement 
del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per 
arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta 
anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la 
solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa 
en una causa de prohibició de contractar.

d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en 
escriptura pública.

No es podrà 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.

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
corresponguin a l’empresa que cedeix el contracte.

2. Subcontractació.

No s’admet, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació

2.12) 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 
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justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials 
mitjançant l’eina Sobre Digital. No obstant això, l’òrgan de contractació farà la seva 
valoració respecte de la declaració de confidencialitat i aquesta serà la que valdrà a 
tots els efectes.

No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les 
dades incloses en el DEUC o declaració anàloga.

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

D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.

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

De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per 
aquests com a confidencial.

D’acord amb allò que preveu l’article 5 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, els responsables i 
encarregats del tractament de dades així com totes les persones que intervinguin en 
qualsevol fase d’aquest, estan subjectes al deure de confidencialitat a què es refereix 
l’article 5.1 f) del Reglament (UE) 2016/679.

L’obligació general assenyalada en l’apartat anterior és complementària dels deures 
de secret professional de conformitat amb la seva normativa aplicable.

Les obligacions que estableixen els apartats anteriors es mantenen encara que hagi 
finalitzat la relació de l’obligat amb el responsable o encarregat del tractament.

2.13) 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.
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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.

2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics

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

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data 
d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el 
mateix dia en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els 
terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a 
qui s’adreça. No obstant això, els terminis de els notificacions practicades amb motiu 
del procediment de recurs especial  pel Tribunal Català de Contractes computen en 
tot cas, des de la data d’enviament de l’avís de notificació.

Un cop rebut el correu electrònic indicant que la notificació corresponent s’ha posat a 
disposició en l’e-NOTUM, haurà d’accedir-hi la persona designada a l’espai virtual on 
hi ha dipositada la notificació. Per accedir-hi a aquesta notificació es necessari 
disposar de certificat digital. La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin 
transcorregut deus dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense 
que s’accedeixi al seu contingut.

L’òrgan de contractació entén que el licitador ha obtingut el consentiment exprés de 
les persones qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments 
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derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, 
que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació 
de la informació publicada, també es publicarà al informació relativa tant a la licitació, 
com al contracte.

2. Procediment de presentació de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital.

2.1 Un cop accedeixin a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran 
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, 
al correu electrònic indicat en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les mateixes que 
les que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i 
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.

L’activació de l’oferta és necessària per tal de poder continuar amb el procés de 
presentació de l’oferta.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç, les 
empreses licitadores hauran de presentar tota la documentació requerida i adjuntar-la 
en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden 
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la 
presentació de l’oferta.

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 
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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. 

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digita, no permet suprimir o modificar les 
ofertes un cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a 
l’enviament de l’oferta. En cas que una empresa licitadora presenti dues o més 
ofertes a un mateix contracte dins del termini de presentació d’ofertes, pretenent que 
l’última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a 
l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, la mesa de contractació, valorarà el 
que procedeixi respectes d’aquestes ofertes.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses 
licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de 
constituir-se en UTE, s’han de signar pel representant de les empreses que la 
composen. 

És important que les empreses licitadores verifiquin amb antelació suficient que 
tenen el coneixement requerit de l’eina i que coneixen els requeriments necessaris 
per presentar oferta.

2.2. D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional 16.1 h) de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues 
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins 
del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà 
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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).

2.8. D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de 
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presentar la documentació traduïda de forma oficial al català/o al castellà.

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

1. El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu 
sectorial d’aplicació, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de 
prevenció de riscos laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, 
d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en 
matèria mediambiental i, en particular les següents:

1) Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, 
acreditant els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de 
l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació 
per part de l’Administració del compliment d’aquelles requisits.

L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que 
les variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, 
en ordre a no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a 
l’Administració.

2) En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, 
l’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i 
continua, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la 
negociació i el pagament de salaris, la concessió de permisos, llicències i vacacions, 
les substitucions dels treballadors en els casos de baixa o absència, les obligacions 
legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el 
pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals en matèria de 
prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinaria, així com quants 
drets i obligacions es deriven de la relació contractual entre empleat i ocupador.

3) L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a 
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les 
funcions desempenyorades respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a 
objecte del contracte.

4) L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves 
pròpies dependències o instal·lacions, llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada 
a prestar els seus serveis en les dependències administratives. En aquest cas, el 
personal de l’empresa contractista ocuparà espais de treball diferenciats del que 
ocupin els empleats públics. Correspon també a l’empresa contractista vetllar pel 
compliment d’aquesta obligació. En l’expedient haurà de fer-se constar motivadament 
la necessitat que, per a l’execució del contracte, els serveis es prestin en les 
dependències administratives.

5) L’empresa contractista haurà de designar, al menys, un coordinador tècnic o 
responsable integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions 
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les següents:

- Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant 
l’Administració, canalitzant, d’una banda, la comunicació entre aquella i 
el personal integrat de l’equip de treball adscrit al contracte i, d’una altra 
banda, de l’Administració, en tot el relatiu a les qüestions derivades de 
l’execució del contracte.

- Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del 
contracte, i impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de 
treball que siguin necessàries en relació amb la prestació del servei 
contractat.

- Supervisar el correcte compliment per part del personal integrat de 
l’equip de treball de les funcions que té encomanades, així com 
controlar l’assistència d’aquest personal al lloc de treball.

- Organitzar el règim de vacacions del personal adscrit a l’execució del 
contracte, havent de coordinar-se adequadament l’empresa contractista 
com l’Administració contractant, per no alterar el bon funcionament del 
servei.

- Informar a l’Administració sobres les variacions, ocasionals o 
permanents, en la composició de l’equip de treball adscrit a l’execució 
del contracte.

L’incompliment d’aquest obligacions i, en especial, els incompliments o els retards 
reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a 
les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la 
imposició de penalitats a què es refereix la clàusula 2.7 d’aquest plec.

A aquests efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la 
realització efectiva d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho 
sol·liciti.

2. 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.

3. L’exercici del dret a la vaga no eximeix a l’empresari del compliment del contracte, 
atès que s’executa a risc i ventura del contractista. En els supòsits de vaga dels 
treballadors adscrits a l’execució del contracte, l’Administració ha de deduir dels 
pagaments les quantitats corresponents a les prestacions que no s’han prestat per 
part del contractista. En tot cas, serà necessari que l’òrgan de contractació tramiti 
l’oportú procediment administratiu, tal i com exigeix l’article 191 de la LCSP, amb 
audiència prèvia del contractista.

4. 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 
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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. 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb 
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a 
l’Administració contractant responsable del tractament de dades personal, té caràcter 
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o 
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a 
tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.

5. L’empresa o les empreses contractistes han d’acreditar que el personal que 
adscriuen a l’execució del contracte compleix el previst en l’article 13.5 de la Llei 
orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació 
parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil.
6. L’empresa contractista s’obliga a subrogar-se com ocupadora en les relacions 
laborals a les persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte, 
d’acord amb la informació sobre les condicions dels contractes que es facilita a la 
clàusula 2.12 
Així mateix, l’empresa contractista està obligada a proporcionar a l’òrgan de 
contractació la informació relativa a les condicions dels contractes de les persones 
treballadores que hagin de ser objecte de subrogació. En concret, com a part 
d’aquest informació, s’obliga a aportar les llistes de personal objecte de subrogació 
indicant el conveni col·lectiu aplicable i els detalls de categoria, tipus de contracte, 
jornada, data d’antiguitat, venciment del contracte, salari brut anual de cada 
treballador, així com tots els pactes en vigor aplicables als treballadors als quals 
afecti la subrogació. L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a la imposició de 
les penalitats establertes a la clàusula 2.7 d’aquest plec.

L’empresa contractista assumeix l’obligació de respondre dels salaris impagats als 
seus treballadors que hagin de ser objecte de subrogació, així com de les 
cotitzacions a la Seguretat Social meritades, fins i tot en el supòsit que aquest 
contracte es resolgui i els treballadors siguin subrogats per una nova empresa 
contractista, sense que en cap cas l’obligació esmentada correspongui a aquesta 
última. En aquest cas, l’Administració, una vegada acreditada la falta de pagament 
dels salaris esmentats, ha de procedir a la retenció de les quantitats degudes al 
contractista per garantir el pagament dels salaris esmentats, i a la no-devolució de la 
garantia definitiva mentre no se n’acrediti l’abonament.

7. En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics 
del contractista a les dependències de l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i en funció 
del risc que comporta, el contractista, en un termini màxim de deu dies naturals a 
comptar des del següent al de la formalització del contracte i amb caràcter previ a 
l’inici dels treballs, restarà obligat a elaborar i trametre al Servei promotor la 
planificació preventiva duta a terme, en base a la informació facilitada per l’ 
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Ajuntament.

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

Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable 
dels principis d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la 
interacció de les diferents activitats desenvolupades a les dependències de l’ 
Ajuntament i l’adequació entre els riscos existents i les mesures aplicades, 
s’estableixen els següents medis de coordinació:

 L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre l’ Ajuntament i el contractista.
 La celebració de reunions periòdiques entre l’ Ajuntament  i el contractista.
 Les reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut de l’ Ajuntament i del 

contractista o en el seu defecte, amb els delegats de prevenció.
 La impartició d’instruccions.
 L’establiment conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos 

existents en el centre de treball que puguin afectar els treballadors de l’ 
Ajuntament i del contractista o de procediments o protocols d’actuació.

 La presència al centre de treball dels recursos preventius de l’ Ajuntament i del 
contractista.

 La designació d’una o més persones encarregades de la coordinació de les 
activitats preventives.

2.16) Responsable del contracte

A efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és la Cap del Servei 
d’Habitatge de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Sra. Griselda Fernández Madrid. 

La persona responsable del contracte exercirà, entre d’altres, les funcions següents:
 Seguiment i supervisió de l’execució 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 assegurar la correcta realització de la 

prestació contractada;
 Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte;
 Proposar i informar les eventuals modificacions, incidències, retards en 

l’execució i pròrrogues del contracte;
 Formalitzar la recepció de les prestacions objecte del contracte;
 Proposar a l’ òrgan de contractació les penalitats a imposar.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.
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El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, 
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en 
quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que 
tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin 
administradors.

2.17) Protecció de dades de caràcter personal 

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 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 i a l’establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en tot allò que 
no contradigui a l’esmentat Reglament.

2.18) Resolució d’incidències i de dubtes tècnics interpretatius.

1. Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o 
bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 
l’expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en 
l’article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

2. Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant 
l’execució del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no 
vinculant.

Procediment obert 

ANNEX AL PCAP
<indicar objecte del contracte i núm. d’expedient>

Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional

A INSERIR EN EL SOBRE A

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

- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual 
amb menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents 
per acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites 
activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra 
la llibertat i indemnitat sexual. 

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

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

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

- 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 
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previstos al PCAP. 

 SÍ  NO

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

 Està subjecta a l’IVA.

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

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

 Està subjecta a l’IAE.

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

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

Persona/es 
autoritzada/es*

DNI* Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.

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

(Data i signatura).”

ANNEX 2 AL PCAP
<indicar objecte del contracte i núm. d’expedient>
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La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model següent:
"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.. .. .....................), assabentat/da de 
les condicions exigides per optar a la  contractació relativa a (consignar objecte 
del contracte i lots, si escau), es compromet a portar-la a terme amb subjecció al 
Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars / al Projecte d’obres, que accepta íntegrament, per la 
quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. 

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

(Data i signatura)."

  
25. Intervenció. 
Número: 131/2020/eINT.

APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL
 

Antecedents de fets
I. Atès que pel desenvolupament de les tasques i serveis municipals de cada 
departament de la Corporació provoca que s’hagin de sol·licitar certs serveis o 
materials.

II. Atès que la sol·licitud d’aquests serveis o materials han estat tramitats 
degudament exigint la necessitat de cada despesa.

III. Atès que les factures de dites despeses han estat conformades pels seus 
corresponents departaments.

Fonaments de dret

I. Vist allò que disposa la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
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Local.

II. Vist allò que disposa el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals 
(aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març).

III. Vist allò que disposa les Bases d’Execució del pressupost municipal.

IV. Atès el Decret d’Alcaldia de data 9 de gener de 2020, mitjançant el qual es va 
delegar les competències referides a Intervenció i Tresoreria, corresponents a l'Àrea 
de Serveis Centrals, Seguretat i Economia, a la regidora Sra. CONXI MARTÍNEZ I 
SÁNCHEZ, fins i tot la possibilitat de dictar actes administratius amb efectes jurídics 
per a tercers  publicat al BOP el 20 de gener de 2020.

V. La competència en el desenvolupament de la gestió econòmica municipal ha estat 
delegada a la Junta de Govern Local per Decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 
2019 i publicada al BOP el 3 de juliol de 2019.
 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

 ACORD: 

  
PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/33. 
Factures inferiors a 10.000€

Orgànica N. 
d'entrada

Data N. de 
document

Import 
total

Tercer Nom

01 F/2020/65
55

02/12/20
20

USRT2012000
018

154,28 U880012
84

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV

01 Total 154,28

02 F/2020/65
80

02/12/20
20

7110395107 5,90 A792062
23

LYRECO ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2020/66
08

02/12/20
20

7110395114 8,87 A792062
23

LYRECO ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2020/64
62

30/11/20
20

2002601 9,62 B438505
44

ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L.

02 F/2020/64
63

30/11/20
20

2002602 11,37 B438505
44

ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L.

02 F/2020/69
39

14/12/20
20

2002860 11,37 B438505
44

ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L.

02 F/2020/66
27

02/12/20
20

20080341 11,47 B627245
62

SISTEMAS DIGITALES 
CORPORATE, S.L.

02 F/2020/66
03

02/12/20
20

S 2020/S/2337 13,47 U672739
87

UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A.

02 F/2020/67
59

09/12/20
20

CI0917075277 13,47 A809073
97

VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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02 F/2020/64
61

30/11/20
20

2002600 17,18 B438505
44

ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L.

02 F/2020/65
87

02/12/20
20

7110395112 19,43 A792062
23

LYRECO ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2020/65
79

02/12/20
20

7110395108 28,91 A792062
23

LYRECO ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2020/68
88

14/12/20
20

A-
2020/00120804

29,75 A636108
51

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M.

02 F/2020/65
15

01/12/20
20

20082450 51,65 B627245
62

SISTEMAS DIGITALES 
CORPORATE, S.L.

02 F/2020/65
74

02/12/20
20

7110395105 52,90 A792062
23

LYRECO ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2020/65
77

02/12/20
20

7110395097 59,36 A792062
23

LYRECO ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2020/64
65

30/11/20
20

2002838 65,76 B438505
44

ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L.

02 F/2020/65
85

02/12/20
20

7110395111 65,99 A792062
23

LYRECO ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2020/64
60

30/11/20
20

2002599 76,96 B438505
44

ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L.

02 F/2020/66
09

02/12/20
20

7110395113 96,12 A792062
23

LYRECO ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2020/65
82

02/12/20
20

7110395110 97,26 A792062
23

LYRECO ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2020/66
07

02/12/20
20

7110395115 108,21 A792062
23

LYRECO ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2020/66
06

02/12/20
20

7110395103 120,15 A792062
23

LYRECO ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2020/65
88

02/12/20
20

7110395102 125,19 A792062
23

LYRECO ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2020/65
76

02/12/20
20

7110395106 142,28 A792062
23

LYRECO ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2020/68
44

12/12/20
20

182798 151,79 B179444
97

SALTOKI REUS, SLU

02 F/2020/65
83

02/12/20
20

7110395099 156,77 A792062
23

LYRECO ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2020/65
78

02/12/20
20

7110395098 240,31 A792062
23

LYRECO ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2020/65
81

02/12/20
20

7110395100 262,45 A792062
23

LYRECO ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2020/66
15

02/12/20
20

A 2020/A 
70942

367,22 B621177
83

AQUA DIRECT BLUE 
PLANET, SL

02 F/2020/65
25

01/12/20
20

22032440 377,75 B585075
75

EXTINTORES SANT 
ADRIA, S.L.

02 F/2020/57
92

30/10/20
20

BC20/1230 451,73 B431205
34

AMBIENT, SERVEI DE 
CONTROL DE 
PLAGUES

02 F/2020/67
73

09/12/20
20

17734 533,01 U663320
40

UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L.

02 F/2020/69
47

14/12/20
20

50028286 554,36 B622192
90

UNION PAPELERA 
MERCHANTING, SL.

02 F/2020/67
46

09/12/20
20

Emit- 2005692 2.727,50 B235545
53

BERKI-CLEAN, SLU

02 F/2020/66
69

03/12/20
20

A2825 4.250,00 B611346
07

PRODUCTES 
INDUSTRIALS DE 
SANEJAMENT I 
MANTENIMENT, S.L.

02 Total 11.315,5
3

03 F/2020/65
63

02/12/20
20

USRT2012000
001

214,55 U880012
84

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV

03 F/2020/68
27

12/12/20
20

F2020-89 242,00 77119737
R

JOAN MATEU 
SALINAS

03 F/2020/66
52

03/12/20
20

2201047320 406,56 A287829
36

UNIPREX, S.A.U.

03 F/2020/69
44

14/12/20
20

P20-1629 496,10 F665992
26

LA FURA 
CONTINGUTS, S.L.

03 F/2020/66
51

03/12/20
20

2201047319 580,80 A287829
36

UNIPREX, S.A.U.

03 F/2020/69
45

14/12/20
20

P20-1603 726,00 F665992
26

LA FURA 
CONTINGUTS, S.L.

03 F/2020/67
20

07/12/20
20

A 20003695 2.087,25 A431324
22

INFORMATICA I 
COMUNICACIONS 
TARRAGONA, S.A.

03 F/2020/69
68

15/12/20
20

20 18 3.599,75 52420442
S

TONI CABRERA 
CORCHOS

03 Total 8.353,01

05 F/2020/59
36

04/11/20
20

2020-724-
101622130

39,03 A250091
92

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

05 F/2020/64
43

30/11/20
20

173524 40,44 B179444
97

SALTOKI REUS, SLU

05 F/2020/65
38

01/12/20
20

200757 113,74 B660711
43

TECHNOLOGY 2050, 
S.L.

05 F/2020/68
20

11/12/20
20

Emit-
2054110076 
1565

269,23 B651354
10

ZENON DIGITAL 
RADIO SL

05 F/2020/66
97

04/12/20
20

A-20 81 300,00 V629385
19

PARC DEL GARRAF 
SPORT, A.I.E.

05 F/2020/66
96

04/12/20
20

A-20 80 405,00 V629385
19

PARC DEL GARRAF 
SPORT, A.I.E.

05 F/2020/58
52

02/11/20
20

2020 A/1147 459,80 B583520
71

LITUSA LIMPIEZA DE 
TUBERIAS, S.L.

05 F/2020/66
72

03/12/20
20

201- 1269 1.061,65 B980012
82

SATARA SEGURIDAD 
S.L

05 F/2020/67
01

04/12/20
20

7 6695 1.106,86 B669712
76

ALCO RENTAL 
SERVICES S.L.U.

05 F/2020/66
50

02/12/20
20

2020-724-
101777567

1.493,62 A250091
92

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

05 F/2020/59
33

04/11/20
20

2020-724-
101622128

1.554,56 A250091
92

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

05 F/2020/67
96

10/12/20
20

F200118 3.170,20 B258469
73

INGENIERIA DE 
RECARGA, SLU

05 F/2020/66
40

02/12/20
20

02000396616 4.203,13 A910014
38

ALPHABET ESPAÑA 
FLEET MANAGEMENT, 
S.A.

05 Total 14.217,2
6

06 F/2020/69
32

14/12/20
20

2012489 24,01 A081874
78

PAPEL AUTOMATIC, 
S.A.

06 F/2020/69
33

14/12/20
20

2012490 24,01 A081874
78

PAPEL AUTOMATIC, 
S.A.

06 F/2020/68
82

14/12/20
20

A-
2020/00120619

31,33 A636108
51

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M.

06 F/2020/66
78

03/12/20
20

086163937414 
0306 
00Z006N00216
66

32,23 A819480
77

ENDESA ENERGIA, 
S.A.U.

06 F/2020/67
41

09/12/20
20

6-2020F-14176 108,72 A820098
12

ORANGE ESPAGNE, 
S.A.U.

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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06 F/2020/68
28

12/12/20
20

C20064 302,50 B651489
00

CODEGRAM 
TECHNOLOGIES, S.L.

06 F/2020/69
57

12/12/20
20

A20 241 373,74 B621082
61

FERRETERIA 
ALMIRALL, S.L.

06 F/2020/67
93

10/12/20
20

104 385,00 G436594
81

ESCOLA DE L'ESPLAI 
- FUNDACIO SANTA 
MARIA DE SIURANA

06 F/2020/65
62

02/12/20
20

USRT2012000
027

760,07 U880012
84

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV

06 F/2020/66
42

02/12/20
20

20200024 2.016,66 46625647
R

JAUME FARGAS COLL

06 Total 4.058,27

07 F/2020/66
26

02/12/20
20

20080340 30,35 B627245
62

SISTEMAS DIGITALES 
CORPORATE, S.L.

07 F/2020/65
14

01/12/20
20

20082449 51,65 B627245
62

SISTEMAS DIGITALES 
CORPORATE, S.L.

07 F/2020/65
71

02/12/20
20

USRT2012000
010

112,13 U880012
84

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV

07 F/2020/33
41

23/06/20
20

29/20 BIS 193,78 46339466
D

LAURA DE MANUEL 
TOMAS

07 F/2020/65
21

01/12/20
20

20C1 041168 858,34 A250271
45

SERVICIOS 
MICROINFORMATICA, 
S.A.

07 F/2020/40
87

31/07/20
20

V2406-2020 1.070,85 B463564
81

ANDERSEN TAX & 
LEGAL IBERIA, S.L.P.

07 F/2020/56
72

23/10/20
20

1/2020334 2.964,50 B630395
31

ARC DESPATX D´ 
ADVOCATS I 
CONSULTORS, SLP.

07 Total 5.281,60

08 F/2020/65
61

02/12/20
20

USRT2012000
013

130,26 U880012
84

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV

08 F/2020/66
90

04/12/20
20

2020017 1.345,52 G622619
95

ASSOCIACIO UNESCO 
PER AL DIALEG 
INTERRELIGIOS

08 F/2020/66
74

03/12/20
20

64/20 2.050,00 G585404
28

CENTRE 
D'INFORMACIO DE 
TREBALLADORS 
ESTRANGERS - CITE

08 Total 3.525,78

09 F/2020/67
53

09/12/20
20

CI0917075284 3,63 A809073
97

VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.

09 F/2020/67
14

05/12/20
20

FC20 
FC2002039

49,51 B598400
90

FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L.

09 F/2020/66
99

04/12/20
20

20211 432,00 B556932
79

SALUT I EDUCACIO 
EMOCIONAL, S.L.

09 F/2020/65
47

01/12/20
20

298/2020 1.006,00 P580002
0I

CONSELL COMARCAL 
DEL GARRAF

09 F/2020/67
83

10/12/20
20

040/20 2.964,50 B639120
26

INICIATIVES I 
DINAMIQUES 
ECONOMIQUES, S.L.

09 Total 4.455,64

10 F/2020/68
40

12/12/20
20

182794 2,17 B179444
97

SALTOKI REUS, SLU

10 F/2020/67
58

09/12/20
20

CI0917075285 2,89 A809073
97

VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic

Número de validació: 13523333127347164457

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

 

10 F/2020/68
65

14/12/20
20

A-
2020/00120143

33,98 A636108
51

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M.

10 F/2020/68
41

12/12/20
20

182795 50,74 B179444
97

SALTOKI REUS, SLU

10 F/2020/68
10

01/12/20
20

020/17126 78,89 B625530
78

SUMINISTROS LARI, 
S.L. -  BIGMAT

10 F/2020/65
65

02/12/20
20

USRT2012000
031

95,58 U880012
84

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV

10 F/2020/68
03

01/12/20
20

020/16523 105,54 B625530
78

SUMINISTROS LARI, 
S.L. -  BIGMAT

10 F/2020/66
63

03/12/20
20

FAC20/ 00344 108,90 B662308
71

FRED.CAT2012, S.L.

10 F/2020/65
56

02/12/20
20

USRT2012000
021

323,99 U880012
84

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV

10 F/2020/68
46

12/12/20
20

182800 370,60 B179444
97

SALTOKI REUS, SLU

10 F/2020/66
41

02/12/20
20

A20 1432 387,20 B374070
04

FELTRERO DIVISION 
ARTE SL

10 F/2020/67
64

09/12/20
20

200166 557,57 B613049
37

VIGILANCIA Y 
SISTEMAS, S.L.

10 F/2020/69
67

15/12/20
20

2 1378 641,30 B654962
59

VITTIC-  
DIFFERENTTIC, 
MARKETING&BUSINN
ESS, S.L.

10 F/2020/64
40

29/11/20
20

20-0455 998,25 B640537
70

GARRAF NEWS 
MEDIA, S.L.

10 F/2020/68
31

12/12/20
20

6 1.452,00 G604834
43

CORRANDES 
ANIMACIO

10 F/2020/60
64

10/11/20
20

A  9106040 1.687,95 B590447
27

DISSENYS PAPETI SL

10 F/2020/46
74

04/09/20
20

2008V203437 1.742,40 B614436
28

BARNA PORTERS, 
S.L.

10 F/2020/65
26

01/12/20
20

22032479 1.799,19 B585075
75

EXTINTORES SANT 
ADRIA, S.L.

10 F/2020/67
35

07/12/20
20

FAC20/ 00367 2.783,00 B662308
71

FRED.CAT2012, S.L.

10 F/2020/69
50

14/12/20
20

98/2020 3.025,00 B660690
14

ARC GESTIO 
CULTURAL SL

10 F/2020/66
91

04/12/20
20

G-20/000065 3.257,59 B674407
01

GEOBRA 2020, S.L. 
(ANTIC OBRES I 
CONSTRUCCIONS 
GARRAF, S.L.)

10 F/2020/67
34

07/12/20
20

F200018 3.630,00 B674431
84

GO ZERO WASTE SL

10 F/2020/64
68

30/11/20
20

01 201622 4.350,10 A586352
69

LA VOLA 1981,  S.A.

10 F/2020/67
16

06/12/20
20

I20120001 5.099,42 Y383226
4H

MATTHIEU SELSEK

10 Total 32.584,2
5

20 F/2020/66
28

02/12/20
20

20080342 9,22 B627245
62

SISTEMAS DIGITALES 
CORPORATE, S.L.

20 F/2020/66
25

02/12/20
20

20080339 22,97 B627245
62

SISTEMAS DIGITALES 
CORPORATE, S.L.

20 F/2020/63
51

24/11/20
20

20350 51,65 U663320
40

UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L.

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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20 F/2020/65
13

01/12/20
20

20082448 51,65 B627245
62

SISTEMAS DIGITALES 
CORPORATE, S.L.

20 F/2020/65
20

01/12/20
20

20082455 51,65 B627245
62

SISTEMAS DIGITALES 
CORPORATE, S.L.

20 F/2020/65
70

02/12/20
20

USRT2012000
017

190,32 U880012
84

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV

20 F/2020/65
68

02/12/20
20

USRT2012000
006

236,07 U880012
84

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV

20 F/2020/66
87

03/12/20
20

999402946469 
0708 
00Z006N00216
98

689,31 A819480
77

ENDESA ENERGIA, 
S.A.U.

20 Total 1.302,84

21 F/2020/65
53

02/12/20
20

USRT2012000
009

95,38 U880012
84

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV

21 F/2020/67
12

05/12/20
20

20204735 319,92 B619045
20

TELEMATIC 
SOLUCIONS 
INFORMATIQUES, S.L.

21 F/2020/65
73

02/12/20
20

20/1566 858,01 B606967
21

IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS

21 Total 1.273,31

32 F/2020/67
54

09/12/20
20

CI0917075282 2,37 A809073
97

VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.

32 F/2020/66
01

02/12/20
20

S 2020/S/2335 40,34 U672739
87

UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A.

32 F/2020/68
36

12/12/20
20

182790 50,31 B179444
97

SALTOKI REUS, SLU

32 F/2020/68
37

12/12/20
20

182791 60,97 B179444
97

SALTOKI REUS, SLU

32 F/2020/65
54

02/12/20
20

USRT2012000
011

66,68 U880012
84

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV

32 F/2020/68
61

14/12/20
20

A-
2020/00119827

183,30 A636108
51

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M.

32 F/2020/66
83

03/12/20
20

999402939565 
0708 
00Z006N00216
74

1.738,60 A819480
77

ENDESA ENERGIA, 
S.A.U.

32 F/2020/66
62

03/12/20
20

MA2020 300 5.048,28 B602067
03

INSTAL.LACIONS 
REQUEJO, S.L.

32 Total 7.190,85

33 F/2020/67
55

09/12/20
20

CI0917075283 18,17 A809073
97

VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.

33 F/2020/66
44

02/12/20
20

2020-724-
101777568

52,09 A250091
92

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

33 F/2020/68
62

14/12/20
20

A-
2020/00119828

81,83 A636108
51

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M.

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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33 F/2020/68
60

14/12/20
20

A-
2020/00119826

116,10 A636108
51

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M.

33 F/2020/65
69

02/12/20
20

USRT2012000
008

123,19 U880012
84

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV

33 F/2020/66
80

03/12/20
20

086163936541 
0553 
00Z006N00216
61

149,13 A819480
77

ENDESA ENERGIA, 
S.A.U.

33 F/2020/68
23

12/12/20
20

20 - 12 394,46 46051397
S

JAIME MAGRIÑA 
SERRA

33 F/2020/68
24

12/12/20
20

20 - 14 394,46 46051397
S

JAIME MAGRIÑA 
SERRA

33 F/2020/67
90

10/12/20
20

FAV+ 
FVR20/00343

1.633,50 B656990
92

VORACYS, S.L.

33 F/2020/66
79

03/12/20
20

086163936541 
0549 
00Z006N00216
58

1.763,82 A819480
77

ENDESA ENERGIA, 
S.A.U.

33 F/2020/69
51

14/12/20
20

MA 2020 476 2.386,12 B671385
03

QTM FACILITY, S.L.

33 F/2020/69
48

14/12/20
20

R12/11 2.662,00 B085935
43

ROCA GOMEZ, S.L.

33 F/2020/66
81

03/12/20
20

999402944725 
0691 
00Z006N00216
85

2.770,44 A819480
77

ENDESA ENERGIA, 
S.A.U.

33 F/2020/68
34

12/12/20
20

MA2020 304 3.600,96 B602067
03

INSTAL.LACIONS 
REQUEJO, S.L.

33 F/2020/66
77

03/12/20
20

A 
2020/A/201507

3.723,34 B606508
01

GESTION INTEGRAL 
DE INSTALACIONES, 
SL

33 F/2020/66
75

03/12/20
20

999347497021 
1646 
PZZ001N01387
91

5.096,21 A819480
77

ENDESA ENERGIA, 
S.A.U.

33 Total 24.965,8
2

35 F/2020/64
97

01/12/20
20

2500704957 5,67 A810691
97

KONICA MINOLTA 
BUSINESS 
SOLUTIONS SPAIN, 
S.A.

35 F/2020/64
34

27/11/20
20

90513 24,45 A581894
32

GUTMETAL, S.A.

35 F/2020/67
13

05/12/20
20

180066 70,79 B179444
97

SALTOKI REUS, SLU

35 F/2020/67
84

10/12/20
20

TS20/3394 79,62 J6263943
0

TRESSAT 
SEGURETAT, S.C.P.

35 F/2020/63
60

24/11/20
20

20359 92,01 U663320
40

UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L.

35 F/2020/63
19

23/11/20
20

2002564 174,24 B438505
44

ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L.

35 F/2020/64
32

27/11/20
20

1 000297 196,25 B374146
53

CUPOSOL, S.L.

35 F/2020/64
66

30/11/20
20

0200530 242,00 B088987
85

NOUCLIMA, S.L.

35 F/2020/64
15

26/11/20
20

628 305,19 37280016
Y

ELISABETH 
DOMENECH PONS

35 F/2020/67
80

10/12/20
20

27920 413,82 B627854
49

DISTRICTE DIGITAL, 
S.L.

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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35 F/2020/67
81

10/12/20
20

28020 413,82 B627854
49

DISTRICTE DIGITAL, 
S.L.

35 F/2020/65
67

02/12/20
20

USRT2012000
028

520,59 U880012
84

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV

35 F/2020/67
02

04/12/20
20

1 1201100020 597,99 B658739
37

NOVELEC GARPE, 
S.L.

35 F/2020/64
06

25/11/20
20

000088 678,81 B665642
38

LINGOMON IDIOMES

35 F/2020/65
09

01/12/20
20

00600 1.376,54 46748395
K

MIREIA PERAU 
CAMPOS

35 F/2020/64
55

30/11/20
20

SS-11/20 6.122,52 G582198
74

ATRA ASSOCIACIO

35 F/2020/66
68

03/12/20
20

FC-037199 8.166,88 B809259
77

TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, 
S.L.

35 Total 19.481,1
9

40 F/2020/66
47

02/12/20
20

2020-724-
101777566

3,30 A250091
92

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

40 F/2020/61
13

13/11/20
20

20296 14,06 U663320
40

UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L.

40 F/2020/61
28

13/11/20
20

20311 21,66 U663320
40

UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L.

40 F/2020/63
58

24/11/20
20

20357 25,59 U663320
40

UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L.

40 F/2020/63
73

24/11/20
20

20376 51,65 U663320
40

UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L.

40 Total 116,26

41 F/2020/68
07

01/12/20
20

020/16583 20,39 B625530
78

SUMINISTROS LARI, 
S.L. -  BIGMAT

41 F/2020/65
17

01/12/20
20

20082452 76,12 B627245
62

SISTEMAS DIGITALES 
CORPORATE, S.L.

41 F/2020/68
00

11/12/20
20

FAC20- 
0000780

423,50 38065433
L

MIGUEL SALVADOR 
MESTRE

41 F/2020/64
64

30/11/20
20

2020- 8496 447,70 B816124
34

ESTUDIOS Y 
SOLUCIONES 
INFORMATICAS DE 
INGENIERIA, S.L.

41 Total 967,71

42 F/2020/63
56

24/11/20
20

20355 25,59 U663320
40

UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L.

42 F/2020/62
77

20/11/20
20

A-
2020/00119428

25,65 A636108
51

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M.

42 F/2020/62
87

20/11/20
20

F42/2020 1.089,00 B672874
33

EFI MONITORIZACIO 
GT, S.L.

42 F/2020/66
36

02/12/20
20

20199 1.361,25 B654517
59

GESTIO DE RESIDUS I 
BIODIVERSITAT, S.L.

42 Total 2.501,49

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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43 F/2020/66
21

02/12/20
20

20080335 29,20 B627245
62

SISTEMAS DIGITALES 
CORPORATE, S.L.

43 F/2020/65
16

01/12/20
20

20082451 76,12 B627245
62

SISTEMAS DIGITALES 
CORPORATE, S.L.

43 F/2020/66
19

02/12/20
20

2891 643,72 B673631
92

NETEGES 
COMPLETES I 
SERVEIS, S.L.

43 Total 749,04

50 F/2020/49
19

16/09/20
20

20/047 2.631,75 B634325
12

ASSESSORIA 
D'INFRAESTRUCTURE
S I MOBILITAT

50 F/2020/39
89

28/07/20
20

F 20049 9.583,20 B634038
10

ENGINYERIA I MEDI 
AMBIENT DE 
BADALONA, S.L.

50 Total 12.214,9
5

52 F/2020/64
95

01/12/20
20

100546 15,43 A581894
32

GUTMETAL, S.A.

52 F/2020/64
94

01/12/20
20

100545 33,05 A581894
32

GUTMETAL, S.A.

52 F/2020/64
96

01/12/20
20

100547 35,84 A581894
32

GUTMETAL, S.A.

52 F/2020/64
93

01/12/20
20

100544 43,25 A581894
32

GUTMETAL, S.A.

52 F/2020/64
59

30/11/20
20

2020 1272 44,41 B659390
92

NEUMATICOS J. 
GARCIA E HIJAS, S.L.

52 F/2020/64
86

30/11/20
20

FC20 
FC2001863

45,04 B598400
90

FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L.

52 F/2020/66
37

02/12/20
20

C11/204 69,47 B584440
50

CANTERA ROCA, S.L.

52 F/2020/64
75

26/11/20
20

91693 112,06 J5983555
3

PINTURES GARRAF, 
S.C.P.

52 F/2020/65
44

01/12/20
20

FC20 
FC2002035

136,55 B598400
90

FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L.

52 F/2020/65
29

01/12/20
20

178679 186,73 B179444
97

SALTOKI REUS, SLU

52 F/2020/65
30

01/12/20
20

178680 196,18 B179444
97

SALTOKI REUS, SLU

52 F/2020/65
51

02/12/20
20

USRT2012000
004

204,77 U880012
84

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV

52 F/2020/65
23

01/12/20
20

FVC2007327 208,70 A627812
08

SERVEIS 
D'APARCAMENTS DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M.M.P.

52 F/2020/65
39

01/12/20
20

22020/19976 
2012248

210,54 A081874
78

PAPEL AUTOMATIC, 
S.A.

52 F/2020/66
56

03/12/20
20

60289 215,38 A581894
32

GUTMETAL, S.A.

52 F/2020/64
73

26/11/20
20

91694 218,38 J5983555
3

PINTURES GARRAF, 
S.C.P.

52 F/2020/65
36

01/12/20
20

178686 219,88 B179444
97

SALTOKI REUS, SLU

52 F/2020/65
31

01/12/20
20

178681 268,34 B179444
97

SALTOKI REUS, SLU

52 F/2020/64
85

30/11/20
20

FC20 
FC2001862

319,22 B598400
90

FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L.

52 F/2020/65
35

01/12/20
20

178685 378,32 B179444
97

SALTOKI REUS, SLU

52 F/2020/66
59

03/12/20
20

5000 404,50 J6579016
4

ANEM A TREBALLAR... 
SCP

52 F/2020/65
64

02/12/20
20

USRT2012000
032

692,79 U880012
84

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV

52 F/2020/67
39

08/12/20
20

082033605111 
0781 
PMR001N0506
671

747,77 A819480
77

ENDESA ENERGIA, 
S.A.U.

52 F/2020/66
82

03/12/20
20

999402946821 
0695 
00Z006N00217
02

1.132,75 A819480
77

ENDESA ENERGIA, 
S.A.U.

52 F/2020/66
76

03/12/20
20

F200109 1.179,75 B258469
73

INGENIERIA DE 
RECARGA, SLU

52 F/2020/67
67

09/12/20
20

2011053 1.568,46 B552552
51

ENVIROCAT SERVEIS, 
S.L.

52 F/2020/64
47

30/11/20
20

R11/33 2.754,84 B085935
43

ROCA GOMEZ, S.L.

52 Total 11.642,4
0

53 F/2020/64
87

30/11/20
20

FC20 
FC2001864

3,69 B598400
90

FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L.

53 F/2020/65
45

01/12/20
20

FC20 
FC2002036

47,49 B598400
90

FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L.

53 F/2020/64
74

26/11/20
20

91695 362,60 J5983555
3

PINTURES GARRAF, 
S.C.P.

53 F/2020/62
14

16/11/20
20

91762 456,30 J5983555
3

PINTURES GARRAF, 
S.C.P.

53 F/2020/68
01

11/12/20
20

FVR20-0896 4.591,95 A581781
61

JUEGOS KOMPAN, 
S.A.

53 Total 5.462,03

54 F/2020/65
00

21/10/20
20

009/20 7,96 52215866
R

CARLOS ROSALEN 
FERNANDEZ

54 F/2020/65
02

21/10/20
20

0008/2020 12,34 38388618
P

JOSEP RIGUAL AMELL

54 F/2020/65
03

21/10/20
20

0009/2020 13,07 38388618
P

JOSEP RIGUAL AMELL

54 F/2020/64
99

21/10/20
20

008/20 13,79 52215866
R

CARLOS ROSALEN 
FERNANDEZ

54 F/2020/65
01

21/10/20
20

010/2020 17,42 52215866
R

CARLOS ROSALEN 
FERNANDEZ

54 F/2020/65
05

21/10/20
20

9 26,86 37664387
R

MIGUEL MONTOLIU 
ESPINET

54 F/2020/65
07

02/11/20
20

10 34,03 37664387
R

MIGUEL MONTOLIU 
ESPINET

54 F/2020/65
06

21/10/20
20

0009/2020 117,39 38472835
E

TOMAS ROSALEN 
SAEZ

54 F/2020/65
08

09/11/20
20

0010/2020 147,74 38472835
E

TOMAS ROSALEN 
SAEZ

54 F/2020/65
48

02/12/20
20

USRT2012000
002

184,74 U880012
84

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV

54 F/2020/65
33

01/12/20
20

178683 887,69 B179444
97

SALTOKI REUS, SLU

54 F/2020/67
74

09/12/20
20

20201931 912,10 A085230
94

ALUMBRADOS 
VIARIOS, S.A.

54 F/2020/66
95

04/12/20
20

1 200607 2.567,14 B607823
56

BOR 
SEÑALIZACIONES Y 
COMPLEMENTOS, S.L.

54 F/2020/66
20

02/12/20
20

2020//202665 2.821,57 B621755
75

SERVEIS VIALS DEL 
VALLES, S.L.

54 F/2020/67
37

08/12/20
20

A 0600 3.412,20 B625036
93

BIKE TECH SL

54 Total 11.176,0
4

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/66
00

02/12/20
20

S 2020/S/2320 6,43 U672739
87

UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A.

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/64
98

01/12/20
20

2500715912 10,96 A810691
97

KONICA MINOLTA 
BUSINESS 
SOLUTIONS SPAIN, 
S.A.

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/65
96

02/12/20
20

S 2020/S/2316 11,30 U672739
87

UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A.

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/65
97

02/12/20
20

S 2020/S/2317 16,89 U672739
87

UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A.

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/67
57

09/12/20
20

CI0917075286 17,54 A809073
97

VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/65
90

02/12/20
20

S 2020/S/2309 20,80 U672739
87

UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A.

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/65
89

02/12/20
20

S 2020/S/2310 24,79 U672739
87

UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A.

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/65
93

02/12/20
20

S 2020/S/2313 26,22 U672739
87

UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A.

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/65
91

02/12/20
20

S 2020/S/2311 34,87 U672739
87

UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A.

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/65
92

02/12/20
20

S 2020/S/2312 52,50 U672739
87

UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A.

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/65
95

02/12/20
20

S 2020/S/2315 56,88 U672739
87

UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A.

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/67
40

09/12/20
20

601-KF20-
53263

64,31 A820098
12

ORANGE ESPAGNE, 
S.A.U.

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/65
98

02/12/20
20

S 2020/S/2318 81,23 U672739
87

UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A.

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/65
58

02/12/20
20

USRT2012000
012

197,33 U880012
84

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/65
57

02/12/20
20

USRT2012000
022

243,21 U880012
84

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/66
22

02/12/20
20

20080336 244,06 B627245
62

SISTEMAS DIGITALES 
CORPORATE, S.L.

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/65
66

02/12/20
20

USRT2012000
025

358,78 U880012
84

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/66
53

03/12/20
20

183 
201130183000

574,18 A802926
67

ALD AUTOMOTIVE 
SAU

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/66
84

03/12/20
20

999402945511 
0735 
00Z006N00216
90

914,41 A819480
77

ENDESA ENERGIA, 
S.A.U.

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/66
98

04/12/20
20

F220318 1.255,17 G081698
07

FUNDACIO ESPECIAL 
PINNAE

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/65
72

02/12/20
20

90NJUT000035 7.318,73 U880012
84

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/66
85

03/12/20
20

999402943658 
0746 
00Z006N00216
79

7.869,54 A819480
77

ENDESA ENERGIA, 
S.A.U.

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/32
58

15/06/20
20

940 8.129,46 G628051
06

ASSOCIACIO DE 
MUNICIPIS PER LA 
MOBILITAT I EL 
TRANSPORT URBA - 
AMTU

MULTIAPLICA
CIÓ total

27.529,5
9

Total general 210.519,
14

Factures entre 10.001€ i 50.000€

Orgànica N. 
d'entrada

Data N. de 
document

Import 
total

Tercer Nom

05 F/2020/66
71

03/12/20
20

201- 1268 14.615,59 B980012
82

SATARA SEGURIDAD 
S.L

05 Total 14.615,59

10 F/2020/64
84

30/11/20
20

2020//22740 15.875,20 B658970
84

CIMCAT SERVEIS, 
S.L.

10 Total 15.875,20

21 F/2020/65
04

01/12/20
20

F2020 
9370428699

14.228,22 A816080
77

T-SYSTEMS ITC 
IBERIA S.A.U.

21 Total 14.228,22

33 F/2020/69
52

14/12/20
20

MA 2020 477 11.887,22 B671385
03

QTM FACILITY, S.L.

33 F/2020/67
94

10/12/20
20

PR2020 
1008100126

27.323,23 B602067
03

INSTAL.LACIONS 
REQUEJO, S.L.

33 F/2020/68
58

14/12/20
20

Rect-Emit- 15 38.831,32 B622147
39

CATLUX EFICIENCIA 
ENERGETICA, S.L.

33 Total 78.041,77

43 F/2020/67
42

09/12/20
20

20058 11.077,74 52425354
M

ROSA MARIA 
PARETAS BAQUES

43 Total 11.077,74

50 F/2020/41
58

04/08/20
20

2020-16 12.378,30 A089596
78

INGENIEROS 
ASOCIADOS S.A.

50 F/2020/16
1

09/01/20
20

04/2020 13.252,45 P580002
0I

CONSELL 
COMARCAL DEL 
GARRAF

50 F/2020/39
29

22/07/20
20

196/2020 13.252,45 P580002
0I

CONSELL 
COMARCAL DEL 
GARRAF

50 F/2020/40
47

30/07/20
20

20/041 14.913,25 B634325
12

ASSESSORIA 
D'INFRAESTRUCTUR
ES I MOBILITAT
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50 Total 53.796,45

52 F/2020/66
88

03/12/20
20

999419811919 
0745 
00Z006N00217
07

11.705,92 A819480
77

ENDESA ENERGIA, 
S.A.U.

52 F/2020/64
67

30/11/20
20

20201829 12.457,57 A085230
94

ALUMBRADOS 
VIARIOS, S.A.

52 Total 24.163,49

53 F/2020/67
88

10/12/20
20

405 10.181,55 B557016
76

SEALAND ON 
OFFSHORE 
SERVICES, S.L.U.

53 Total 10.181,55

MULTIAPLICA
CIÓ

F/2020/65
28

01/12/20
20

AJ/2020/183 33.169,01 F618260
53

ACTUA, S.C.C.L.

MULTIAPLICA
CIÓ total

33.169,01

Total general 255.149,0
2

Factures superiors a 50.001€

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

Tercer Nom

02 F/2020/6856 14/12/20
20

20SM1807/1000
878

58.504,4
4

A083506
21

SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A.

02 Total 58.504,4
4

52 F/2020/6686 03/12/20
20

999402945830 
0731 
00Z006N002169
4

86.117,3
1

A819480
77

ENDESA ENERGIA, 
S.A.U.

52 Total 86.117,3
1

Total 
general

144.621,
75

Resum total facturació

Import Recompte
Factures inferiors a 10.000€ 210.519,14 € 246
Factures entre 10.001€ i 
50.000€

255.149,02 € 15

Factures superiors a 50.001€ 144.621,75 € 2
TOTAL 610.289,91 € 263

SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/33.

TERCER: Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
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pagament de dites despeses.

QUART: Peu de recurs

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

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

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

  
26. Promoció Ciutat. 
Número: 320/2020/eSUB.

APROVAR L'ATORGAMENT PROVISIONAL DE LES SUBVENCIONS EN RÈGIM 
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DEL PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA 
MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2020
 

Relació de fets
1.- En data 1 de juny de 2020, el Ple municipal va aprovar les "Bases específiques 
reguladores de les subvencions econòmiques, en règim de concurrència competitiva, 
destinades a petites empreses, microempreses, autònoms i professionals de 
Vilanova i la Geltrú".

2.- En data 3 de juny de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria  
d'aquestes subvencions.

3.- Vistes les sol·licituds presentades dins el termini establert per la convocatòria, i 
les valoracions realitzades pel Servei d'Empresa, revisada la documentació aportada 
juntament amb la sol·licitud i d'acord amb els barems establerts a les bases i a la 
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convocatòria i, segons acta de la comissió avaluadora, realitzada el passat 15 de 
desembre de 2020, a les 12 hores, es proposa atorgar als sol·licitants els imports 
següents:

NÚM. 
EXPEDIENT

DNI/NIF %DECREXEIMENT 
PUNTS

TREBALLADORS 
PUNTS

PUNTS 
TOTALS

IMPORT A 
PERCEBRE 

(EUROS)

594/2020/eSUB 52426825G 20 0 20 700

597/2020/eSUB 48030841X 15 0 15 400

598/2020/eSUB B65373722 15 5 20 700

609/2020/eSUB 52426294W 20 10 30 1000

611/2020/eSUB 52213685M 15 10 25 700

633/2020/eSUB Y1570917P 0 10 10 400

643/2020/eSUB 44182038G 5 5 10 400

644/2020/eSUB 47642326B 5 15 20 700

645/2020/eSUB 52429861G 15 10 25 700

646/2020/eSUB 52212449B 5 10 15 400

647/2020/eSUB 36560714Y 15 15 30 1000

648/2020/eSUB B66948753 15 0 15 400

651/2020/eSUB B66838483 15 10 25 700

654/2020/eSUB J64763915 15 0 15 400

657/2020/eSUB B63594345 5 10 15 400

658/2020/eSUB B63482335 5 10 15 400

661/2020/eSUB 52214260M 15 10 25 700

662/2020/eSUB 53032168X 15 5 20 700

664/2020/eSUB B60741048 5 15 20 700

665/2020/eSUB J66086257 15 10 25 700

666/2020/eSUB 47639167A 15 10 25 700
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667/2020/eSUB X4656462C 20 10 30 1000

668/2020/eSUB 52426076Z 15 10 25 700

669/2020/eSUB 38087971V 15 5 20 700

670/2020/eSUB 52426098J 15 5 20 700

671/2020/eSUB B60484094 5 10 15 400

672/2020/eSUB 47835496G 5 10 15 400

673/2020/eSUB 48022278A 15 5 20 400

675/2020/eSUB J67206383 20 10 30 1000

676/2020/eSUB B60726692 20 10 30 1000

678/2020/eSUB B66556853 5 5 10 400

679/2020/eSUB B67159921 5 10 15 400

680/2020/eSUB 38472835E 5 10 15 400

691/2020/eSUB A61490728 5 15 20 700

698/2020/eSUB B60472727 0 15 15 400

700/2020/eSUB 52424293W 20 0 20 700

708/2020/eSUB 47678981G 5 5 10 400

722/2020/eSUB 47839855Q 15 0 15 400

736/2020/eSUB 77107583Z 15 0 15 400

744/2020/eSUB 52219541L 5 10 15 400

746/2020/eSUB B60860004 0 10 10 400

747/2020/eSUB 37280047Z 5 10 15 400

749/2020/eSUB 38497719C 5 10 15 400

752/2020/eSUB G08536559 20 15 35 1000

761/2020/eSUB 38106977W 5 5 10 400

768/2020/eSUB 47634214H 15 0 0 400

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic

Número de validació: 13523333127347164457

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

 

773/2020/eSUB B67293761 5 5 10 400

779/2020/eSUB 47169837B 20 0 20 700

780/2020/eSUB J66587551 20 0 20 700

783/2020/eSUB B65498123 5 10 15 700

786/2020/eSUB B63175947 15 15 30 1000

788/2020/eSUB B64010432 5 15 20 700

790/2020/eSUB 45181207F 0 10 10 400

793/2020/eSUB B65125304 10 10 20 700

795/2020/eSUB F43393305 5 15 20 700

799/2020/eSUB 52213987P 15 0 15 400

800/2020/eSUB Y0796695N 0 10 10 400

801/2020/eSUB J62887864 15 0 15 400

803/2020/eSUB B66801986 5 5 10 400

805/2020/eSUB B65969651 0 10 10 400

807/2020/eSUB 52212725B 0 10 10 400

810/2020/eSUB B60601465 5 15 20 700

812/2020/eSUB B66631979 15 15 30 1000

814/2020/eSUB 52213414X 5 10 15 400

816/2020/eSUB 52420851X 5 10 15 400

817/2020/eSUB 47630614Y 0 10 10 400

818/2020/eSUB 52213913A 5 10 15 400

821/2020/eSUB J65168171 5 5 10 400

825/2020/eSUB 39880543S 15 10 25 700

827/2020/eSUB B66969064 5 5 10 400

828/2020/eSUB B59840090 5 15 20 700
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829/2020/eSUB B60777042 0 15 15 400

831/2020/eSUB B66799313 5 15 20 700

832/2020/eSUB X0575768D 0 10 10 400

841/2020/eSUB 52421282G 5 5 10 400

845/2020/eSUB 47630245M 15 10 25 700

848/2020/eSUB B67187211 0 15 15 400

849/2020/eSUB B64132855 0 15 15 400

851/2020/eSUB 35029505E 15 0 15 400

857/2020/eSUB 37326193E 0 10 10 400

865/2020/eSUB B59948216 5 15 20 700

868/2020/eSUB 52423962Q 20 0 20 700

871/2020/eSUB 38494432E 0 10 10 400

880/2020/eSUB 46737211S 0 10 10 400

884/2020/eSUB 47637867Z 0 10 10 400

888/2020/eSUB 52155944V 20 0 20 700

889/2020/eSUB B61020970 5 15 20 700

891/2020/eSUB B665000067 15 5 20 700

892/2020/eSUB 46331277P 15 0 15 400

966/2020/eSUB B59053041 0 15 15 400

972/2020/eSUB F67474767 0 10 10 400

975/2020/eSUB 43531707K 15 0 15 400

                                                                                       TOTAL ATORGAT:  51.200 €
 
4.- Vistes les sol.licituds presentades dins el termini establert per la convocatòria, i 
les valoracions realitzades pel Servei d’Empresa, revisada la documentació aportada 
juntament amb la sol.licitud i d’acord amb els barems establerts a les bases i a la 
convocatòria i, segons acta de la comissió avaluadora, en sessió realitzada el passat 
15 de desembre de 2020 a les 12 hores, es proposa desestimar les sol·licituds 
següents:
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NÚM. 
EXPEDIENT

DNI/NIF %DECREXEIMENT 
PUNTS

TREBALLADORS 
PUNTS

PUNTS 
TOTALS

IMPORT A 
PERCEBRE 

(EUROS)

649/2020/eSUB J65483315 5 0 5 0

650/2020/eSUB 36532392C 0 0 0 0

652/2020/eSUB B66932542 0 0 0 0

656/2020/eSUB 52421632D 5 0 5 0

663/2020/eSUB J65322364 0 0 0 0

674/2020/eSUB 33969424B 0 0 0 0

677/2020/eSUB 33954014Y 0 0 0 0

699/2020/eSUB Y1523369R 0 0 0 0

727/2020/eSUB 52421826L 5 0 5 0

774/2020/eSUB B67200754 0 0 0 0

796/2020/eSUB 73198911P 5 0 5 0

804/2020/eSUB 47805106C 5 0 5 0

819/2020/eSUB 52211320D 5 0 5 0

837/2020/eSUB X4447804H 5 0 5 0

846/2020/eSUB 49430402X 0 5 5 0

890/2020/eSUB B59306829 0 0 0 0

926/2020/eSUB G08702292 0 0 0 0

Fonaments de dret

1. La Llei 38/203, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol per que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

2. Vist el que estableixen la Llei 39/2005, d’11 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015 de  l'1 
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d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.

3. En aplicació de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprovada el 13 de març de 2017.

4. En aplicació de la competència delegada a la Junta de Govern Local per decret de 
l'Alcaldia de 25 de juny de 2019 publicat al BOPB en data 1 de juliol de 2019. 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

 ACORD: 

  
PRIMER: ATORGAR provisionalment un segon bloc de subvencions destinades a 
petites empreses, microempreses, professionals i autònoms de Vilanova i la Geltrú 
afectats per la crisi de la Covid-19, per un import global de 51.200.- €,(CINQUANTA-
UN MIL DOS-CENTS EUROS), amb càrrec a l’aplicació 10.4320.48300 (Fons de 
Recuperació Econòmica) del pressupost vigent, segons el quadre següent:

NÚM. EXPEDIENT DNI/NIF %DECREXEIMENT 
PUNTS

TREBALLADORS 
PUNTS

PUNTS 
TOTALS

IMPORT A 
PERCEBRE 

(EUROS)

594/2020/eSUB 52426825G 20 0 20 700

597/2020/eSUB 48030841X 15 0 15 400

598/2020/eSUB B65373722 15 5 20 700

609/2020/eSUB 52426294W 20 10 30 1000

611/2020/eSUB 52213685M 15 10 25 700

633/2020/eSUB Y1570917P 0 10 10 400

643/2020/eSUB 44182038G 5 5 10 400

644/2020/eSUB 47642326B 5 15 20 700

645/2020/eSUB 52429861G 15 10 25 700

646/2020/eSUB 52212449B 5 10 15 400

647/2020/eSUB 36560714Y 15 15 30 1000
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648/2020/eSUB B66948753 15 0 15 400

651/2020/eSUB B66838483 15 10 25 700

654/2020/eSUB J64763915 15 0 15 400

657/2020/eSUB B63594345 5 10 15 400

658/2020/eSUB B63482335 5 10 15 400

661/2020/eSUB 52214260M 15 10 25 700

662/2020/eSUB 53032168X 15 5 20 700

664/2020/eSUB B60741048 5 15 20 700

665/2020/eSUB J66086257 15 10 25 700

666/2020/eSUB 47639167A 15 10 25 700

667/2020/eSUB X4656462C 20 10 30 1000

668/2020/eSUB 52426076Z 15 10 25 700

669/2020/eSUB 38087971V 15 5 20 700

670/2020/eSUB 52426098J 15 5 20 700

671/2020/eSUB B60484094 5 10 15 400

672/2020/eSUB 47835496G 5 10 15 400

673/2020/eSUB 48022278A 15 5 20 400

675/2020/eSUB J67206383 20 10 30 1000

676/2020/eSUB B60726692 20 10 30 1000

678/2020/eSUB B66556853 5 5 10 400

679/2020/eSUB B67159921 5 10 15 400

680/2020/eSUB 38472835E 5 10 15 400

691/2020/eSUB A61490728 5 15 20 700

698/2020/eSUB B60472727 0 15 15 400

700/2020/eSUB 52424293W 20 0 20 700
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708/2020/eSUB 47678981G 5 5 10 400

722/2020/eSUB 47839855Q 15 0 15 400

736/2020/eSUB 77107583Z 15 0 15 400

744/2020/eSUB 52219541L 5 10 15 400

746/2020/eSUB B60860004 0 10 10 400

747/2020/eSUB 37280047Z 5 10 15 400

749/2020/eSUB 38497719C 5 10 15 400

752/2020/eSUB G08536559 20 15 35 1000

761/2020/eSUB 38106977W 5 5 10 400

768/2020/eSUB 47634214H 15 0 0 400

773/2020/eSUB B67293761 5 5 10 400

779/2020/eSUB 47169837B 20 0 20 700

780/2020/eSUB J66587551 20 0 20 700

783/2020/eSUB B65498123 5 10 15 700

786/2020/eSUB B63175947 15 15 30 1000

788/2020/eSUB B64010432 5 15 20 700

790/2020/eSUB 45181207F 0 10 10 400

793/2020/eSUB B65125304 10 10 20 700

795/2020/eSUB F43393305 5 15 20 700

799/2020/eSUB 52213987P 15 0 15 400

800/2020/eSUB Y0796695N 0 10 10 400

801/2020/eSUB J62887864 15 0 15 400

803/2020/eSUB B66801986 5 5 10 400

805/2020/eSUB B65969651 0 10 10 400

807/2020/eSUB 52212725B 0 10 10 400
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810/2020/eSUB B60601465 5 15 20 700

812/2020/eSUB B66631979 15 15 30 1000

814/2020/eSUB 52213414X 5 10 15 400

816/2020/eSUB 52420851X 5 10 15 400

817/2020/eSUB 47630614Y 0 10 10 400

818/2020/eSUB 52213913A 5 10 15 400

821/2020/eSUB J65168171 5 5 10 400

825/2020/eSUB 39880543S 15 10 25 700

827/2020/eSUB B66969064 5 5 10 400

828/2020/eSUB B59840090 5 15 20 700

829/2020/eSUB B60777042 0 15 15 400

831/2020/eSUB B66799313 5 15 20 700

832/2020/eSUB X0575768D 0 10 10 400

841/2020/eSUB 52421282G 5 5 10 400

845/2020/eSUB 47630245M 15 10 25 700

848/2020/eSUB B67187211 0 15 15 400

849/2020/eSUB B64132855 0 15 15 400

851/2020/eSUB 35029505E 15 0 15 400

857/2020/eSUB 37326193E 0 10 10 400

865/2020/eSUB B59948216 5 15 20 700

868/2020/eSUB 52423962Q 20 0 20 700

871/2020/eSUB 38494432E 0 10 10 400

880/2020/eSUB 46737211S 0 10 10 400

884/2020/eSUB 47637867Z 0 10 10 400

888/2020/eSUB 52155944V 20 0 20 700
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889/2020/eSUB B61020970 5 15 20 700

891/2020/eSUB B665000067 15 5 20 700

892/2020/eSUB 46331277P 15 0 15 400

966/2020/eSUB B59053041 0 15 15 400

972/2020/eSUB F67474767 0 10 10 400

975/2020/eSUB 43531707K 15 0 15 400

                                                                              TOTAL ATORGAT: 51.200 €

SEGON: DESESTIMAR provisionalment les sol·licituds de subvencions destinades a 
petites empreses, microempreses, professionals i autònoms de Vilanova i la Geltrú 
afectats per la crisi de la Covid-19, que es detallen a continuació:

NÚM. EXPEDIENT DNI/NIF %DECREXEIMENT 
PUNTS

TREBALLADORS 
PUNTS

PUNTS 
TOTALS

IMPORT A 
PERCEBRE 

(EUROS)

649/2020/eSUB J65483315 5 0 5 0

650/2020/eSUB 36532392C 0 0 0 0

652/2020/eSUB B66932542 0 0 0 0

656/2020/eSUB 52421632D 5 0 5 0

663/2020/eSUB J65322364 0 0 0 0

674/2020/eSUB 33969424B 0 0 0 0

677/2020/eSUB 33954014Y 0 0 0 0

699/2020/eSUB Y1523369R 0 0 0 0

727/2020/eSUB 52421826L 5 0 5 0

774/2020/eSUB B67200754 0 0 0 0

796/2020/eSUB 73198911P 5 0 5 0

804/2020/eSUB 47805106C 5 0 5 0
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819/2020/eSUB 52211320D 5 0 5 0

837/2020/eSUB X4447804H 5 0 5 0

846/2020/eSUB 49430402X 0 5 5 0

890/2020/eSUB B59306829 0 0 0 0

926/2020/eSUB G08702292 0 0 0 0

La desestimació es produeix atenent a la puntuació obtinguda, per a no complir amb 
un o més dels requisits establerts a les bases o a la convocatòria de sol·licitud de les 
presents subvencions.

TERCER. AUTORITZAR una despesa de 51.200.-€, (CINQUANTA-UN MIL DOS-
CENTS EUROS), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4320.48300 (Fons de 
Recuperació Econòmica) i DISPOSAR el pagament segons la distribució establerta al 
punt primer.

QUART. Notificar aquest acord a tots els interessats mitjançant els mitjans 
electrònics pertinents, informant-los que si en el termini de 10 dies des de la 
notificació, no presenten cap al·legació la subvenció s’entendrà acceptada i l’acord 
esdevindrà definitiu.

CINQUÈ. COMUNICAR la present resolució als departaments d'Intervenció i 
Tresoreria Municipal, als efectes oportuns.

SISÈ. Peu de recurs.

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

Amb caràcter potestatiu, decurs 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 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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27. Promoció Ciutat. 
Número: 320/2020/eSUB.

APROVAR L'ATORGAMENT PROVISIONAL DE LES SUBVENCIONS EN RÈGIM 
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DEL PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA 
MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2020
 

Relació de fets
1.- En data 1 de juny de 2020, el Ple municipal va aprovar les "Bases específiques 
reguladores de les subvencions econòmiques, en règim de concurrència competitiva, 
destinades a petites empreses, microempreses, autònoms i professionals de 
Vilanova i la Geltrú".

2.- En data 3 de juny de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria  
d'aquestes subvencions.

3.- Vistes les sol·licituds presentades dins el termini establert per la convocatòria, i 
les valoracions realitzades pel Servei d'Empresa, revisada la documentació aportada 
juntament amb la sol·licitud i d'acord amb els barems establerts a les bases i a la 
convocatòria i, segons acta de la comissió avaluadora, realitzada el passat 30 de 
novembre de 2020, a les 12 hores, es proposa atorgar als sol·licitants els imports 
següents:

NÚM. 
EXPEDIENT DNI/NIF %DECREXEIMENT 

PUNTS
TREBALLADORS 

PUNTS
PUNTS 

TOTALS
IMPORT A 

PERCEBRE 
(EUROS)

595/2020/eSUB B17951591 0 15 15 400

600/2020/eSUB F59113696 0 15 15 400

601/2020/eSUB A58477084 15 15 30 1000

602/2020/eSUB B66682972 5 15 20 700

610/2020/eSUB F58175522 5 10 15 400

613/2020/eSUB J62231196 15 10 25 700

614/2020/eSUB B59169177 15 15 30 1000

616/2020/eSUB B60759701 5 15 20 700

617/2020/eSUB J63204622 15 0 15 400
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635/2020/eSUB B60537768 15 15 30 1000

636/2020/eSUB 47836871E 15 10 25 700

637/2020/eSUB B66119454 20 10 30 1000

638/2020/eSUB 52219622P 20 0 20 700

681/2020/eSUB X5818895X 20 5 25 700

683/2020/eSUB 52427918Q 20 5 25 700

685/2020/eSUB 52424021Y 0 10 10 400

686/2020/eSUB 48027693J 20 0 20 700

689/2020/eSUB A61490728 0 10 10 400

692/2020/eSUB 37270780Q 15 10 25 700

694/2020/eSUB 52216501S 10 15 25 700

695/2020/eSUB 52424700H 15 0 15 400

703/2020/eSUB B59094094 0 15 15 400

705/2020/eSUB B63704928 5 15 20 700

707/2020/eSUB 46330598L 15 5 20 700

710/2020/eSUB 47630801D 15 5 20 700

713/2020/eSUB 33919907J 15 0 15 400

714/2020/eSUB 48022067F 5 5 10 400

716/2020/eSUB 52214490M 5 5 10 400

717/2020/eSUB F67429282 0 10 10 400

719/2020/eSUB B62948260 5 10 15 400

720/2020/eSUB B65123028 5 5 10 400

723/2020/eSUB B58878604 15 5 20 700
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725/2020/eSUB 47639143W 15 5 20 700

726/2020/eSUB 36521878V 0 10 10 400

728/2020/eSUB B60741030 0 10 10 400

729/2020/eSUB B62429980 5 15 20 700

730/2020/eSUB B63756928 15 0 15 400

731/2020/eSUB J60465630 20 10 30 1000

732/2020/eSUB B62307988 5 15 20 700

733/2020/eSUB 52213627Q 5 15 20 700

738/2020/eSUB X4327759X 5 5 10 400

739/2020/eSUB B63880066 5 15 20 700

740/2020/eSUB J64614597 15 10 25 700

742/2020/eSUB J60206711 5 5 10 400

743/2020/eSUB B67140624 5 5 10 400

745/2020/eSUB 38109101X 5 10 15 400

750/2020/eSUB 47630328L 0 10 10 400

755/2020/eSUB 52195185C 15 0 15 400

756/2020/eSUB B65398828 0 10 10 400

758/2020/eSUB 51808076R 5 5 10 400

759/2020/eSUB B62695770 15 10 25 700

767/2020/eSUB 52196086R 5 5 10 400

769/2020/eSUB 77293748V 5 5 10 400

770/2020/eSUB B61835682 15 15 30 1000

771/2020/eSUB B67376384 20 10 30 1000
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772/2020/eSUB 37267078V 15 0 15 400

775/2020/eSUB B65752404 5 10 15 400

776/2020/eSUB J63589055 5 5 10 400

777/2020/eSUB 46321482B 5 5 10 400

782/2020/eSUB B64643513 5 10 15 400

785/2020/eSUB 46568760Q 0 10 10 400

787/2020/eSUB B61572327 5 15 20 700

791/2020/eSUB B58318213 0 15 15 400

808/2020/eSUB J63233498 5 10 15 400

838/2020/eSUB 52428105L 15 5 20 700

843/2020/eSUB 47636022D 15 5 20 700

850/2020/eSUB 52421495X 5 10 15 400

866/2020/eSUB B60304128 0 15 15 400

872/2020/eSUB B66357179 5 15 20 700

879/2020/eSUB B62156377 5 15 20 700

902/2020/eSUB 46765941H 15 0 15 400

903/2020/eSUB B66468646 0 15 15 400

930/2020/eSUB 47836054X 0 15 15 400

931/2020/eSUB 47840754H 15 5 20 700

934/2020/eSUB 37324490K 5 10 15 400

937/2020/eSUB B55564595 15 10 25 700

938/2020/eSUB A58076027 15 5 20 700

963/2020/eSUB B67030627 0 15 15 400
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964/2020/eSUB B65493611 5 15 20 700

970/2020/eSUB B66489543 0 10 10 400

971/2020/eSUB 52420472E 10 0 10 400

                                                                                            TOTAL ATORGAT: 45.600 
€

4.- Vistes les sol.licituds presentades dins el termini establert per la convocatòria, i 
les valoracions realitzades pel Servei d’Empresa, revisada la documentació aportada 
juntament amb la sol.licitud i d’acord amb els barems establerts a les bases i a la 
convocatòria i, segons acta de la comissió avaluadora, en sessió realitzada el passat 
30 de novembre de 2020 a les 12 hores, es proposa desestimar les sol.licituds 
següents:

 

NÚM. 
EXPEDIENT DNI/NIF %DECREXEIMENT 

PUNTS
TREBALLADORS 

PUNTS
PUNTS 

TOTALS
IMPORT A 

PERCEBRE 
(EUROS)

604/2020/eSUB Y7166954F 0 0 0 0

606/2020/eSUB Y2425612T 5 0 5 0

612/2020/eSUB J66042706 5 0 5 0

615/2020/eSUB X3331094G 0 5 5 0

629/2020/eSUB X8457684D 0 0 0 0

630/2020/eSUB 47838353D 0 0 0 0

631/2020/eSUB 52278972J 5 0 5 0

632/2020/eSUB 35014298H 5 0 5 0

690/2020/eSUB 52425355Y 0 0 0 0

712/2020/eSUB 52216994W 5 0 5 0

724/2020/eSUB 77293820C 0 10 10 0
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737/2020/eSUB B66426214 0 5 5 0

766/2020/eSUB B66050436 0 5 5 0

826/2020/eSUB X9469888Y 0 0 0 0

834/2020/eSUB 48183082Z 0 5 5 0

852/2020/eSUB 50591206S 0 0 0 0

876/2020/eSUB 46127234K 0 0 0 0

962/2020/eSUB 40991953T 0 0 0 0

967/2020/eSUB 47670133B 0 0 0 0

973/2020/eSUB 47841837C 0 0 0 0

Fonaments de dret

1. La Llei 38/203, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol per que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

2. Vist el que estableixen la Llei 39/2005, d’11 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015 de  l'1 
d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.

3. En aplicació de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprovada el 13 de març de 2017.

4. En aplicació de la competència delegada a la Junta de Govern Local per decret de 
l'Alcaldia de 25 de juny de 2019 publicat al BOPB en data 1 de juliol de 2019. 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

 ACORD: 
  
PRIMER: ATORGAR provisionalment un primer bloc de subvencions destinades a 
petites empreses, microempreses, professionals i autònoms de Vilanova i la Geltrú 
afectats per la crisi de la Covid-19, per un import global de 45.600.- €,(QUARANTA-
CINC MIL SIS-CENTS EUROS), amb càrrec a l’aplicació 10.4320.48300 (Fons de 
Recuperació Econòmica) del pressupost vigent, segons el quadre següent:
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NÚM. 
EXPEDIENT DNI/NIF %DECREXEIMENT 

PUNTS
TREBALLADORS 

PUNTS
PUNTS 

TOTALS
IMPORT A 

PERCEBRE 
(EUROS)

595/2020/eSUB B17951591 0 15 15 400

600/2020/eSUB F59113696 0 15 15 400

601/2020/eSUB A58477084 15 15 30 1000

602/2020/eSUB B66682972 5 15 20 700

610/2020/eSUB F58175522 5 10 15 400

613/2020/eSUB J62231196 15 10 25 700

614/2020/eSUB B59169177 15 15 30 1000

616/2020/eSUB B60759701 5 15 20 700

617/2020/eSUB J63204622 15 0 15 400

635/2020/eSUB B60537768 15 15 30 1000

636/2020/eSUB 47836871E 15 10 25 700

637/2020/eSUB B66119454 20 10 30 1000

638/2020/eSUB 52219622P 20 0 20 700

681/2020/eSUB X5818895X 20 5 25 700

683/2020/eSUB 52427918Q 20 5 25 700

685/2020/eSUB 52424021Y 0 10 10 400

686/2020/eSUB 48027693J 20 0 20 700

689/2020/eSUB A61490728 0 10 10 400

692/2020/eSUB 37270780Q 15 10 25 700

694/2020/eSUB 52216501S 10 15 25 700
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695/2020/eSUB 52424700H 15 0 15 400

703/2020/eSUB B59094094 0 15 15 400

705/2020/eSUB B63704928 5 15 20 700

707/2020/eSUB 46330598L 15 5 20 700

710/2020/eSUB 47630801D 15 5 20 700

713/2020/eSUB 33919907J 15 0 15 400

714/2020/eSUB 48022067F 5 5 10 400

716/2020/eSUB 52214490M 5 5 10 400

717/2020/eSUB F67429282 0 10 10 400

719/2020/eSUB B62948260 5 10 15 400

720/2020/eSUB B65123028 5 5 10 400

723/2020/eSUB B58878604 15 5 20 700

725/2020/eSUB 47639143W 15 5 20 700

726/2020/eSUB 36521878V 0 10 10 400

728/2020/eSUB B60741030 0 10 10 400

729/2020/eSUB B62429980 5 15 20 700

730/2020/eSUB B63756928 15 0 15 400

731/2020/eSUB J60465630 20 10 30 1000

732/2020/eSUB B62307988 5 15 20 700

733/2020/eSUB 52213627Q 5 15 20 700

738/2020/eSUB X4327759X 5 5 10 400

739/2020/eSUB B63880066 5 15 20 700

740/2020/eSUB J64614597 15 10 25 700

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic

Número de validació: 13523333127347164457

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

 

742/2020/eSUB J60206711 5 5 10 400

743/2020/eSUB B67140624 5 5 10 400

745/2020/eSUB 38109101X 5 10 15 400

750/2020/eSUB 47630328L 0 10 10 400

755/2020/eSUB 52195185C 15 0 15 400

756/2020/eSUB B65398828 0 10 10 400

758/2020/eSUB 51808076R 5 5 10 400

759/2020/eSUB B62695770 15 10 25 700

767/2020/eSUB 52196086R 5 5 10 400

769/2020/eSUB 77293748V 5 5 10 400

770/2020/eSUB B61835682 15 15 30 1000

771/2020/eSUB B67376384 20 10 30 1000

772/2020/eSUB 37267078V 15 0 15 400

775/2020/eSUB B65752404 5 10 15 400

776/2020/eSUB J63589055 5 5 10 400

777/2020/eSUB 46321482B 5 5 10 400

782/2020/eSUB B64643513 5 10 15 400

785/2020/eSUB 46568760Q 0 10 10 400

787/2020/eSUB B61572327 5 15 20 700

791/2020/eSUB B58318213 0 15 15 400

808/2020/eSUB J63233498 5 10 15 400

838/2020/eSUB 52428105L 15 5 20 700

843/2020/eSUB 47636022D 15 5 20 700
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850/2020/eSUB 52421495X 5 10 15 400

866/2020/eSUB B60304128 0 15 15 400

872/2020/eSUB B66357179 5 15 20 700

879/2020/eSUB B62156377 5 15 20 700

902/2020/eSUB 46765941H 15 0 15 400

903/2020/eSUB B66468646 0 15 15 400

930/2020/eSUB 47836054X 0 15 15 400

931/2020/eSUB 47840754H 15 5 20 700

934/2020/eSUB 37324490K 5 10 15 400

937/2020/eSUB B55564595 15 10 25 700

938/2020/eSUB A58076027 15 5 20 700

963/2020/eSUB B67030627 0 15 15 400

964/2020/eSUB B65493611 5 15 20 700

970/2020/eSUB B66489543 0 10 10 400

971/2020/eSUB 52420472E 10 0 10 400

                                                                                           TOTAL ATORGAT: 45.600 
€

SEGON: DESESTIMAR provisionalment les sol·licituds de subvencions destinades a 
petites empreses, microempreses, professionals i autònoms de Vilanova i la Geltrú 
afectats per la crisi de la Covid-19, que es detallen a continuación:

NÚM. 
EXPEDIENT DNI/NIF %DECREXEIMEN

T PUNTS
TREBALLADOR

S PUNTS
PUNTS 
TOTAL

S

IMPORT A 
PERCEBR
E (EUROS)

604/2020/eSU
B

Y7166954
F 0 0 0 0
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606/2020/eSU
B

Y2425612
T 5 0 5 0

612/2020/eSU
B J66042706 5 0 5 0

615/2020/eSU
B

X3331094
G 0 5 5 0

629/2020/eSU
B

X8457684
D 0 0 0 0

630/2020/eSU
B

47838353
D 0 0 0 0

631/2020/eSU
B 52278972J 5 0 5 0

632/2020/eSU
B

35014298
H 5 0 5 0

690/2020/eSU
B 52425355Y 0 0 0 0

712/2020/eSU
B

52216994
W 5 0 5 0

724/2020/eSU
B

77293820
C 0 10 10 0

737/2020/eSU
B B66426214 0 5 5 0

766/2020/eSU
B B66050436 0 5 5 0

826/2020/eSU
B

X9469888
Y 0 0 0 0

834/2020/eSU
B 48183082Z 0 5 5 0

852/2020/eSU
B 50591206S 0 0 0 0

876/2020/eSU
B 46127234K 0 0 0 0

962/2020/eSU
B 40991953T 0 0 0 0

967/2020/eSU
B 47670133B 0 0 0 0

973/2020/eSU
B

47841837
C 0 0 0 0

La desestimació es produeix atenent a la puntuació obtinguda, per a no complir amb 
un o més dels requisits establerts a les bases o a la convocatòria de sol.licitud de les 
presents subvencions.

TERCER. AUTORITZAR una despesa de 45.600.-€, (QUARANTA-CINC MIL SIS-
CENTS EUROS), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4320.48300 (Fons de 
Recuperació Econòmica) i DISPOSAR el pagament segons la distribució establerta al 
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punt primer.

QUART. Notificar aquest acord a tots els interessats mitjançant els mitjans 
electrònics pertinents, informant-los que si en el termini de 10 dies des de la 
notificació, no presenten cap al.legació la subvenció s’entendrà acceptada i l’acord 
esdevindrà definitiu.

CINQUÈ. COMUNICAR la present resolució als departaments d'Intervenció i 
Tresoreria Municipal, als efectes oportuns.

SISÈ. Peu de recurs.

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

Amb caràcter potestatiu, decurs 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 recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta 
fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

  
28. Promoció Ciutat. 
Número: 1175/2020/eSUB.

APROVAR CONVOCATÒRIA D'UNA 2A LÍNIA DE CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A 
EMPRESES DE VILANOVA I LA GELTRÚ AFECTADES PER LA COVID 19
 

Relació de fets
1. Per acord de Ple de data 1 de juny de 2020 s'han aprovat les “Bases reguladores 
de les subvencions en règim de concurrència competitiva del Pla de reactivació 
econòmica municipal de Vilanova i la Geltrú 2020", destinades a atorgar subvencions 
a les micro empreses, petites empreses professionals i autònoms locals, afectades 
per la crisi de la Covid19.

2. Aquestes subvencions estan destinades a pal·liar els efectes negatius que la 
Covid19 ha provocat en el teixit econòmic local, especialment, a les micro empreses i 
petites empreses, professionals i autònoms que han vist fortament disminuïda la seva 
facturació, des del període iniciat el passat 14 de març, com a conseqüència de la 
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declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19 continguda al Reial Decret 463/2020. 

3. L'objectiu principal d’aquestes subvencions, és evitar l'increment de locals 
comercials buits i la destrucció de llocs de treball, posant una especial atenció en 
aquelles empreses i microempreses amb poca capacitat de resistència econòmica, 
que no han pogut realitzar la seva activitat, o han vist decreixer fortament la seva 
facturació durant aquests mesos de confinament.

4. Atès que en data 8 de juny de 2020 es va publicat al BOPB les “Bases reguladores 
de subvencions en règim de concurrència competitiva del Pla de reactivació 
econòmica municipal de Vilanova i la Geltrú 2020", destinades a atorgar subvencions 
a les empreses locals afectades per la crisi de la Covid19 i passat el període 
d’exposició pública de 30 dies, sense que s’hagin produït al·legacions, ara correspon 
efectuar la convocatòria de les mencionades subvencions.

5. S’adopta l’acord d’aprovació per la Junta de Govern Local en data de 14 de juliol 
de 2020, una primera convocatòria per la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva destinades a empreses de Vilanova i la Geltrú afectades 
per la crisi de la COVID19 i que es va publicar al BOPB amb data 27 de juliol de 
2020.

Vist l’informe jurídic favorable que consta a l’expedient.

 
Fonaments de dret

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local i Decret legislatiu 2/2003, que 
aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.

2. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic.

3. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS).

4. Examinats els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels 
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant 
ROAS).

5. L’Ordenança General Reguladora de la concessió de subvencions d’aquest 
ajuntament, publicada en el BOPB núm. 68 de 20 de març de 2007 i modificat l’article 
5 del Ple de 13 de març de 2017.

6. Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència i accés a la informació pública i 
bon govern de Catalunya.
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7. Decret d’Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, de 25 
de juny de 2019, publicat al BOP de 3 de juliol de 2019. 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

 ACORD: 

  
PRIMER: APROVAR una segona convocatòria pública per a l’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a micro empreses, 
petites empreses, professionals i autònoms, de qualsevol sector empresarial (sector 
comercial, restauració, serveis etc.), que tinguin llicència d'activitat al municipi, o les 
altes fiscals i laborals per poder dur-la a terme, amb el següent text
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA DESTINADES A EMPRESES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
AFECTADES PER LA CRISI DE LA COVID19  
 
1. BASES REGULADORES
 
Per acord de Ple Municipal de data 1 de juny de 2020, van ser aprovades les “Bases 
reguladores de les subvencions destinades a empreses de Vilanova i la Geltrú, 
afectades per la crisi de la Covid19”. 

2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Regular les subvencions econòmiques destinades a microempreses, petites 
empreses, professionals i autònoms locals, afectades per la Crisi de la Covid19, que 
s'hagin vist obligades a cessar la seva activitat, o que sense fer-ho, hagin disminuït 
els ingressos de forma dràstica. 

Aquesta convocatòria defineix els processos de sol·licitud, concessió i pagament de 
les subvencions a empreses mitjançant concurrència competitiva, de conformitat amb 
l'Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions d'aquest 
Ajuntament, aprovada pel Ple de 6 de novembre de 2006, publicada al BOPB núm. 
68 de 20 de març de 2007 (modificat l'apartat final de l'article 5 en el Ple de 13 de 
març de 2017) i el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú 2020-2023 aprovat per acord del Ple reunit en sessió ordinària en data 17 de 
febrer de 2020.

3. REQUISITS DE LES EMPRESES SOL·LICITANTS

Tindran dret a sol·licitar les subvencions, totes aquelles persones físiques o 
jurídiques que tinguin l'activitat empresarial al municipi. En concret, poden sol·licitar-
la aquelles microempreses, petites empreses, professionals i autònoms, que porten a 
terme activitat econòmica al municipi, i que han patit una reducció involuntària de la 
seva facturació, com a conseqüència de la Covid19, i que no hagin presentat 
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sol·licitud per aquesta mateixa subvenció en primera convocatòria, o que la seva 
sol·licitud hagi estat desestimada.

Només s'admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica.
S'entendrà com activitat empresarial, la d’aquelles organitzacions que tenen llicència 
d'activitat al municipi, o les altes fiscals corresponents per poder dur-la a terme.

Les empreses sol·licitants hauran de:

1.- Justificar davant l'Ajuntament el compliment dels requisits i les condicions, la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió per 
gaudir de la subvenció.

2.- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que s'estableixin per part de 
l'Ajuntament, així com qualsevol altra comprovació i control financer que puguin dur a 
terme els òrgans de control competents, i aportar tota la documentació que els sigui 
requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

3.- L’empresa haurà d’acreditar estar al corrent de les seves obligacions tributàries 
amb l’Ajuntament, l’Agència Tributària i la Seguretat Social.

4.- Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i d'altres documents 
degudament auditats, d'acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al 
beneficiari en cada cas, així com tots els estats comptables i registres específics 
exigits per les bases reguladores corresponents.

5.- Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de comprovació i control, en el 
termini legalment establert.
 
4.  PROCEDIMENTS ESPECÍFICS PER L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS:

LLOC DE PRESENTACIÓ, TERMINIS, CONCEPTES, SUBVENCIONABLES, 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR I EFECTES DE LA SOL·LICITUD

4.1. LLOC DE PRESENTACIÓ

Per formalitzar la petició, en els procediments de concurrència competitiva, les 
persones físiques o jurídiques sol·licitants que es vulguin acollir a aquestes 
subvencions hauran de presentar a través del model disponible a l'apartat de Tràmits 
de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, seguint el procediment, 
la  documentació en el termini establert en aquesta convocatòria. 
https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/

També es podrà sol·licitar informació sobre aspectes concrets, a través del correu 
electrònic empresavng@vilanova.cat.

4.2. CONCEPTES SUBVENCIONABLES

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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Els conceptes i projectes subvencionables són els següents:

- Manteniment de locals comercials en funcionament: de serveis i centres de treball 
amb activitat empresarial.

- Campanyes de promoció, de màrqueting i de difusió de les activitats empresarials 
del municipi.

- Despeses laborals i de personal per dur a terme les activitats subvencionables.

- Foment de noves activitats i nous serveis de les empreses i d’inversions realitzades 
per dur-les a terme: promoció de la venda online i de les noves tecnologies en 
l’activitat empresarial, creació de nous serveis (serveis a domicili, per exemple).

- Creació de nous productes o inversions fetes amb l’objectiu d’oferir nous productes, 
fruit de l’adaptació de l’empresa a les noves necessitats generades per la situació 
actual.

- Adquisició de material sanitari, equips de protecció individual, o despeses 
realitzades per adequar els locals a la nova normativa sanitària generada per la 
Covid-19.

- Qualsevol altra activitat, servei o inversió que s’ajusti a l’objecte de la convocatòria.

4.3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
 
Instància de sol·licitud de subvenció i declaració responsable, segons models 
incorporats al tràmit degudament complimentades i signades. La declaració 
responsable acredita el compliment d’entre d’altres, dels següents requisits: estar 
donat d’alta de l’activitat al municipi, estar al corrent de pagament amb les 
administracions públiques i la seva conformitat expressa a la tramitació de les dades 
personals facilitades. També inclou sol·licitud de que el pagament de la subvenció es 
faci al número de compte designat. La instància haurà d’anar acompanyada de la 
següent documentació que s'haurà de presentar en format  d’arxiu PDF.

A) Totes les empreses

1. Alta IAE- Model 036 o 037

2. Darrer rebut d'autònoms, o d’IAE, pagat o justificant de cobrament prestació d’atur.
 
3. TC2

4. Descripció del projecte, activitat objecte de la subvenció i quantificació econòmica 
de la mateixa, sempre que sigui possible (adjuntar factures de despeses de lloguer, 
compra de material sanitari-mascaretes, gel hidroalcohòlic, mampares, desinfecció 
del local, neteges extres- despeses de llum, aigua, telèfon...gestories)

5. Model oficial 390 (IVA anual). 
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    Altres supòsits:
    -  Si declaren per mòduls model IVA oficial 4r. trimestre.
    - Si es tracta de professional o autònom que declarin per mòduls i recàrrec 
d’equivalència, hauran d’aportar llibre d’ingressos i despeses 2019 i 2020 separat per 
mesos.

6. Certificat d’estar al corrent de pagaments amb Hisenda i Seguretat Social.

7. Document bancari amb número de compte corrent al qual realitzar l'ingrés, signat 
pel titular del compte i segellat per l’entitat bancària.

A més de la documentació sol·licitada a totes les empreses, segons com tributin 
hauran d’adjuntar:

B) Empresaris i professionals en Estimació Objectiva (Mòduls)

1. Declaració de Renda 2019 i 2020. Apartat activitats econòmiques realitzades i 
rendiments obtinguts (solament pàg. 5)

2. IVA 4 trimestres 2020

3. En els casos en què no es pugui contrastar el decrement de l’activitat econòmica 
amb la documentació anterior, servirà la declaració responsable, tenint en compte 
que els hi podrà ser requerida documentació complementària en qualsevol moment.

C)  Empresaris i professionals en Estimació Directa  

1. Model 130 IRPF 2019 i 2020 

2. Model 303 IVA  2019 i 2020.  

Les empreses donades d’alta amb posterioritat a l´1 d’abril de 2019 hauran de 
presentar la documentació dels 6 mesos anteriors a la data de declaració de l’estat 
d’alarma.

Cal que les empreses  justifiquin la despesa realitzada, en el moment de sol·licitar la 
subvenció.

4.4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 

Des de la publicació de la convocatòria al BOPB i a la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, fins al 1 de març de 2021.
 
Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini, no serà admesa a tràmit.

Per poder presentar la sol·licitud, cal que l'empresa disposi d'un certificat digital 
qualificat, vàlid i vigent. La falsedat en qualsevol dada en el formulari de sol·licitud o 
la documentació que l'acompanyi, deixen sense efectes aquest tràmit, des del 
moment en què es conegui, i en conseqüència, comporten la inadmissió de la 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic

Número de validació: 13523333127347164457

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

 

sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de la revocació de la 
subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió d'aquesta.

4.5. EFECTES DE LA SOL·LICITUD

La  sol·licitud de subvenció no obliga l’Ajuntament a concedir-la, ni dóna dret al 
sol·licitant a rebre-la.

La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en 
qualsevol moment la veracitat de les dades declarades sobre la seu social i qualsevol 
altre. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa 
d’exclusió de la persona o empresa sol·licitant de la convocatòria, és també causa de 
revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut 
incórrer. No obstant, en qualsevol moment del procediment, l’Ajuntament podrà 
sol·licitar els documents d’aclariment o complementaris necessaris i efectuar les 
actuacions de comprovació que consideri oportunes.

El termini màxim per resoldre les sol·licituds presentades i publicar la resolució de la 
convocatòria serà de sis mesos, a comptar des de la data de tancament de 
presentació de les sol·licituds.

5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

5.1 Són subvencions de concurrència competitiva, és a dir, que la concessió de 
subvencions es realitzarà mitjançant convocatòria pública, a la qual es podran 
presentar totes aquelles persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits 
establerts al punt 3 de la convocatòria.

5.2 El procediment d’atorgament es regirà per allò establert a l’Ordenança General 
Reguladora de la Concessió de Subvencions de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i 
demés normativa legal i reglamentària d’aplicació.

5.3 Aquesta convocatòria es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. Aquesta darrera publicitat s’efectuarà a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 

5.4 Les subvencions seran valorades en base als criteris d’atorgament prèviament 
fixats en les “Bases reguladores de les subvencions en règim de concurrència 
competitiva destinades a empreses de Vilanova i la Geltrú afectades per la crisi de la 
Covid19”.
 
6. IMPORT DESTINAT A SUBVENCIONS

Vist que la l’aplicació pressupostària 10.4320.48300 (Fons de recuperació 
Econòmica),  del pressupost de despeses vigent, una vegada deduïts els imports 
corresponents a la primera convocatòria de subvencions, resta un import de 
602.200€ (SIS-CENTS DOS MIL DOS-CENTS EUROS, serà aquest import el que es 
destinarà al pagament de les sol·licituds de subvenció que s’aprovin com a resultat 
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d’aquesta  segona convocatòria.

7. CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I LA CONCESSIÓ 
DE LES SUBVENCIONS

7.1. Criteris generals de valoració

Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre 
un total de 35 punts, són els que s'estableixen a continuació.

A) Percentatge de decrement de la facturació:

            1- Decrement entre el 75 i el 100% 20 punts
            2- Decrement entre el 50 i el 74% 15 punts
            3- Decrement entre el 25 i el 49%                           5 punts
 
B) Nombre de persones que treballa a l'empresa

            1- Empreses de més de 5 treballadors 15 punts
            2- Empreses de 2 a 5 treballadors 10 punts
            3- Empreses d'1 treballador                                     5 punts

8. IMPORT DE LES SUBVENCIONS 

1- Si la puntuació és de 26 a 35 punts     1000 €
2- Si la puntuació és de 16 a 25 punts                        700 €
3- Si la puntuació és entre 10 i 15 punts                    400 €

En cas que les sol·licituds superin el pressupost disponible, l'import de la subvenció 
serà proporcional en funció de la puntuació assolida.
  
9. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA CONVOCATÒRIA, INSTRUCCIÓ, 
ORDENACIÓ AVALUACIÓ I ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS

9.1. La convocatòria de les subvencions correspon a la Junta de Govern Local.

9.2. La instrucció i ordenació dels procediments de subvenció correspondran a la 
Regidoria amb competència amb matèria d'Empresa.

9.3. Totes les sol·licituds de subvenció seran informades per una Comissió 
avaluadora constituïda com a mínim, per el/la cap del servei d’empresa, un membre 
del personal tècnic i un membre del personal administratiu. Aquesta comissió 
examinarà el compliment dels requisits dels beneficiaris, demanarà els informes que 
estimi necessaris, establirà l’ordre de prelació de les sol·licituds d’acord amb la 
puntuació obtinguda. Emetrà el seu informe al personal responsable de la tramitació 
administrativa del departament, el qual redactarà un esborrany de proposta de 
resolució de les concessions de subvenció. 

9.4. Serà la Junta de Govern Local l’òrgan que acordarà la concessió de les 
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subvencions.

10. OBLIGACIONS DE LES EMPRESES BENEFICIADES

Les empreses a les que s’hagi atorgat una subvenció tindran les següents 
obligacions:

a. Complir les condicions establertes en les bases reguladores i en aquesta 
convocatòria.
b. Realitzar les actuacions o projectes pels quals s'atorga l’ajut en els termes i 
terminis indicats en la convocatòria i en l’acord d’atorgament.
c. Notificar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en el 
compliment de les obligacions establertes, mitjançant la presentació d’un informe per 
escrit amb justificació de les causes que l’originen.
 
11. EFECTES DE L’INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
DE LES SUBVENCIONS

L’incompliment de qualsevol de les obligacions de les empreses beneficiàries 
establertes en aquestes bases i en la normativa d’aplicació donarà dret a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la revocació de la subvenció concedida, prèvia 
audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens perjudici 
dels drets a incoar els procediments sancionadors i de rescabalament dels danys i 
perjudicis que siguin oportuns.

Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials de les 
actuacions o projectes subvencionats, de forma justificada, l’Ajuntament podrà 
modificar l’import de la subvenció concedida de forma motivada i mitjançant la 
corresponent resolució per part de l’òrgan que la va concedir.

12. REGIM JURÍDIC

Aquesta convocatòria és complementària a l’Ordenança General Reguladora de la 
concessió de subvencions d’aquest ajuntament, publicada en el BOPB núm. 68 de 20 
de març de 2007 i modificat l’article 5 del Ple de 13 de març de 2017.

També està subjecta al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre de 
Transparència i Accés a la informació pública i bon Govern de Catalunya.

En tot allò no previst en aquesta convocatòria serà d’aplicació la Llei 38/2003, 
General de Subvencions de 17 de novembre, el Reglament de desenvolupament 
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de disposicions legals 
aplicables en matèria de règim local, pel que fa al procediment per a la concessió de 
subvencions públiques.
 
13. FORMA DE PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS

El pagament de l’import de la subvenció es farà efectiu una vegada aprovat 
l’atorgament definitiu en un únic pagament de la totalitat de la subvenció, mitjançant 
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transferència bancària, al compte indicat per l'empresa en la sol·licitud de subvenció.

14. DENEGACIÓ, MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ DELS AJUTS

14.1 Denegació

Són causes de denegació de la subvenció:

a. Dificultar la tasca tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda.
b. El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les 
persones sol·licitants
c. Qualsevol altre motiu que, atenent a les circumstancies i prèvia valoració de 
les persones tècniques de referència, estimin la seva denegació de forma motivada.
d. No assolir la puntuació mínima requerida.
14.2 Extinció

Es procedirà a l’extinció de la subvenció per alguna de les següents causes:

a. Per renúncia o desistiment de l'empresa beneficiària a la prestació 
econòmica, s’haurà de presentar per escrit, durant els 14 dies posteriors a la 
notificació.
b. Desaparició de totes o d'alguna de les circumstàncies, generals o 
específiques, que van donar lloc a la seva concessió.
14.3 Revocació

La subvenció podrà ser revocada per alguna de les següents causes:

a. Incompliment dels requisits per part de l'empresa beneficiària (compromisos i 
obligacions)
b. Falsejar, ocultar o mostrar obstrucció a les actuacions de comprovació 
iniciades per part de les persones tècniques referents.
c. Quan l'empresa beneficiària hagi demanat prèviament aquesta mateixa 
subvenció.
d. Altres causes de caràcter greu imputables a l'empresa beneficiària no 
contemplades en els apartats anteriors.
La revocació de la prestació donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del 
reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per part de l'empresa 
beneficiària. En tot cas, i en funció de les circumstàncies econòmiques i personals 
concurrents, es podran establir formes de devolució fraccionada.

15. REGIM D’INCOMPATIBILITATS

Les subvencions també són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos 
per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats, 
ja siguin d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea i d'organismes 
internacionals.
 
16. TRACTAMENT DADES PERSONALS 
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La sol·licitud de subvenció implica l’autorització expressa a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú per accedir a qualsevol de les dades acreditatives d’informació personal 
sol·licitada per tal d’acreditar la seva autenticitat.

Dins el marc establert per la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals es garanteix la confidencialitat de les peticions efectuades, 
així com de qualsevol de les dades personals i familiars facilitades, essent utilitzables 
les mateixes, estrictament, per a les finalitats per a les quals han estat facilitades.

El responsable de tractament de dades és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Les 
dades podran ser cedides a altres àrees de l’Administració i/o organismes 
col·laboradors per poder dur a terme la gestió d’aquest tràmit. Per a més informació, 
es pot consultar la política de privacitat al web www.vilanova.cat.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, 
supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un 
escrit dirigit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’adreça Plaça de la Vila, 8, CP 
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), mitjançant instància general a la Seu 
Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”, o mitjançant un correu electrònic a 
l’adreça dpd@vilanova.cat
 
17. PUBLICACIÓ

Aquesta convocatòria es notificarà a la Intervenció municipal per tal que enviï les 
dades estructurades, el text complert i l’extracte de la present convocatòria a la 
BDNS (Base de Dades Nacional de Subvencions), segons s’estableix als articles 
17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, per tal 
de donar publicitat a la mateixa.

SEGON: MODIFICAR l'autorització de la despesa A 22020/10448 d'1.000.000 € de 
l'aplicació 10.4320.48300 Fons de Recuperació Econòmica del pressupost vigent 
rebaixant-la per import de 150.000 €.

TERCER: PUBLICAR aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament i 
també al Butlletí oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones.

QUART. NOTIFICAR aquesta convocatòria a la Intervenció municipal per tal que 
enviï les dades de la present convocatòria a la BDNS (Base de Dades Nacional de 
Subvencions)

CINQUÈ.- Peu de recurs,

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

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 
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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.
 

  
29. Servei de Projectes i Obres. 
Número: 44/2020/ePUR.

DONAR EL VIST I PLAU  AL PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ I 
MILLORA ENERGÈTICA DELS APARELLS DE CLIMATITZACIÓ DEL MUSEU 
VÍCTOR BALAGUER
 

Relació de fets
I. La Diputació de Barcelona  va redactar el “Projecte executiu per a la substitució i 
millora energètica dels aparells de climatització del museu Víctor Balaguer  de 
Vilanova i la Geltrú”  l’objecte  consisteix en la remodelació del sistema de 
climatització i millorar les condicions tèrmiques dels espais  per tal de poder mantenir 
les obres en el millor estat de conservació possible. 

II. Aquest és un projecte que s’integra, entre d’altres de l’ajuntament,  dins del 
“Projecte d’eficiència energètica del Garraf” cofinançat amb Fons europeus de 
Desenvolupament Regional FEDER  2014-2020, i que ha estat tramitat pel Consell 
Comarcal del Garraf. Aquest projecte està subvencionat pel FEDER per import sense 
IVA,de 255.433,60€ 

III. Per part de l’ajuntament s’ha de donar la conformitat  al projecte i lliurar-lo al 
Consell Comarcal que, com a gestors del FEDER  l’aprovaran inicialment,  
demanaran l’aprovació a la Comissió Territorial de Patrimoni i procediran a la licitació 
de les obres. 

Fonaments de Dret 

I. El projecte compleix la normativa urbanística i les prescripcions tècniques que hi 
són aplicables i reuneix els requisits que exigeixen a l’ article  233  i ss de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, i els articles 21 a 33 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya.

II. El projecte compleix la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques.

III. Vist  l’informe emès per part del Servei de supervisió de projectes  als efectes de 
l’article 235 i ss de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic i 
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l’article 13.2.c) del RD 424/2017ACM2018 en relació a que les obres d’aquest 
projecte no afecten a l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’obra, així com 
l’informe de l’enginyer tècnic municipal respecte a la viabilitat  tècnica del  mateix.

IV. D’acord amb les competències que atorga a l’alcalde l’article 53 del Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril)  i el Decret de delegació d’atribucions de l’alcaldessa a la Junta de Govern 
Local  de data 25 de juny de 2019, publicat en el BOP de data 3 de juliol de 2019.
 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

 ACORD: 

  
Primer.- Donar el vist i plau al Projecte executiu per a la substitució i millora 
energètica dels aparells de climatització del Museu Víctor Balaguer   de Vilanova 
i la Geltrú, que conté l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut, redactat per part de la 
Diputació de Barcelona,  amb un pressupost total per a contracte de sis-cents divuit 
mil cent quaranta-nou euros amb trenta-dos cèntims 618.149,32€ (510.867,21€ més 
107.282,11€ del 21 per cent de  l’IVA) . 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Garraf, per tal que 
procedeixi a la seva aprovació inicial i licitació.
Tercer .- Peu de Recursos

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

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

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

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

-.

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

Secretari General

Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa
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