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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 17/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:   17 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  19 de maig de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la VIDEOCONFERÈNCIA MITJANÇANT SISTEMA ETEAMS 
en: 1ª convocatòria. Comença la sessió a les 09:30 
 
ASSISTENTS: 
 
Olga Arnau Sanabra   ERC 

Adelaida Moya Taules   ERC 

Marta Jofra Sora   CUP 

Antoni Palacios Asensio   JxC 

Isidre Marti Sarda     
Cesar Rodriguez Sola     
Francesc Xavier Serra Albet   ERC 

Jordi Medina Alsina   ERC 

 

Excusen la seva absència els regidors/es: 
 
Enric Garriga Ubia   CUP 

M Blanca Alba Pujol   JxC 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió, ADRIÀ GUEVARA FIGUERAS (Regidor ERC), CONXI 
MARTINEZ I SÁNCHEZ (Regidora ERC), JAUME CARNICER I MAS (Regidor JxC) i 
MARTA GUINDA CAMPS (Regidora CUP), d’acord amb l’art. 113 de ROF. 
 
 
ORDRE DEL DIA 

 
0. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs. 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 16 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 12 DE MAIG DE 2020. 
 
“S’aprova l’acta de la sessió ordinària 16 de la Junta de Govern Local del dia 12 de 
maig  de 2020.”. 
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1. Responsabilitat Patrimonial. Servei d’Assesoria Jurídica 
Número: 60/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER MENÉNDEZ PELAYO, 43, 
EL DIA 15 D’ABRIL DE 2019 
 
 
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 XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, 
reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò 
previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia hàbil següent a 
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la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
 
 
 
   
2. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni. 
Número: 000028/2018-CONT. 
 
RATIFICAR EL DECRET NÚM. 1586-2020, DE 11.05.2020 PEL QUAL S’ACORDA 
L’AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
SUPERVISIÓ PER L’EQUIP BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL (EBAS) DELS SERVEIS 
SOCIALS MUNICIPALS I L’EQUIP PROFESSIONAL DE CONVIVÈNCIA I EQUITAT 
DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
ACORD  
 
   
“ÚNIC. Ratificar el Decret d’Alcaldessa, núm. 1586-2020, de data 11 de maig de 2020, 
que transcrit literalment diu: 
“ACORDAR L’AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CONTRACTE 
DEL SERVEI DE SUPERVISIÓ PER L’EQUIP BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL (EBAS) 
DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS I L’EQUIP PROFESSIONAL DE 
CONVIVÈNCIA I EQUITAT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Antecedents de fet 
 
El decret de l’Alcaldia núm. 1313-2020. de 27 de març va suspendre el contracte del 
servei de supervisió per l’Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS) dels Serveis Socials 
municipals i l’equip professional de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú adjudicat a 
Mireia Perau Campos.  
 
En data 9 de maig de 2020, la Sra. Marta Rovira Borrell i el Sr. David Espinola Puig, en 
qualitat respectivament de Cap del Servei d’Acció Social i Cap del Servei de 
Convivència i Equitat i com a tècnics responsables del contracte, van emetre l’informe 
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que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME PER L’AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE SUPERVISIÓ PER L’EQUIP BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL (EBAS) 
DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS I L’EQUIP PROFESSIONAL DE 
CONVIVÈNCIA I EQUITAT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

Na Marta Rovira i Borrell, Cap de Servei d’Acció Social i Dependència i en David 
Espinola i Puig, Cap de Servei de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, 

 

INFORMEN: 
 

I. Que en data 27 de març de 2020, els sotasignats van emetre informe favorable a 
la suspensió del contracte del servei de supervisió, sol·licitada a instància de la 
contractista Mireia Perau Campos mitjançant instància consignada al registre 
general d’entrada d’aquest Ajuntament amb número 2020011130, atesa la 
impossibilitat d’execució del contracte a conseqüència de la crisi sanitària actual 
ocasionada pel COVID-19, que va suposar el tancament dels espais municipals, i el 
confinament dels equips professionals de l’Ajuntament i de la població en general. 

 

II. Un cop iniciat el període de desconfinament per fases, que comportarà la 
imminent obertura dels serveis municipals i el retorn presencial dels equips 
professionals, i tenint en compte la gran pressió i volum de feina al que han estat 
sotmesos aquests equips per causa de l’esmentada crisi, s’ha posat de manifest la 
necessitat de reprendre les sessions de supervisió el més aviat possible, i per tant, 
d’aixecar la suspensió del contracte del servei de supervisió. 

 

III. Atès que les mesures higièniques i sanitàries als llocs de treball durant aquest 
període de desconfinament inicial són molt restrictives, i cal mantenir-ne un estricte 
compliment, es valora la possibilitat de realitzar les sessions de manera no 
presencial (online), mitjançant les plataformes de comunicació audiovisual 
disponibles, que permeten prestar a distància els serveis contemplats al contracte 
en les condicions previstes. 

 

IV. Atès que aquesta possibilitat s’ha consensuat prèviament amb la contractista 
Mireia Perau Campos, així com la necessitat de l’aixecament de la suspensió del 
contracte del servei de supervisió. 

 

Per tot això, s’informa favorablement l’aixecament de la suspensió del contracte del 
servei de supervisió per l’equip bàsic d’atenció social dels serveis socials 
municipals i l’equip professional de convivència i equitat de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú”. 

 
 
Fonaments de dret 
 
l. D’acord amb l’article 34.1 del Real decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
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urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 la 
suspensió de l’execució dels contractes de serveis i subministraments de tracte 
successiu s’aixeca quan finalitzen les causes que l’han provocada i l’òrgan de 
contractació ho notifiqui al contractista. 
 
ll. Un cop finalitzada la suspensió, pot demanar una indemnització pels danys i 
perjudicis efectivament patits durant el període de suspensió. El contractista ha 
d’acreditar fefaentment la realitat, l’efectivitat i la quantia dels danys que reclama 
durant el període de suspensió del contracte. En qualsevol cas, d’acord amb aquest 
article només són indemnitzables, els conceptes següents: 
 

1. Despeses salarials dels mitjans personals adscrits a l’execució del contracte 
2. Despeses de manteniment de la garantia definitiva. 
3. Despeses de lloguer o els costos de manteniment dels mitjans materials adscrits 
a l’execució del contracte, sempre que s’acrediti que no es poden fer servir per a 
altres finalitats. 
4. Despeses de les pòlisses d’assegurances establertes en el plec i vinculades a 
l’objecte del contracte vigent en el moment de la suspensió. 

 
lll. La Disposició final novena del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual 
s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a 
l’impacte econòmic i social del COVID-2019, modifica l’article 34 del RDL 8/2020, d’una 
banda, per precisar, en els contractes de serveis i de subministraments de prestació 
successiva que hagin quedat suspesos conforme al previst en l’apartat 1 d’aquest 
article, la possibilitat que l’òrgan de contractació pugui concedir a instància del 
contractista una bestreta a compte de l’import estimat de la indemnització que 
correspongui al contractista, podent-se realitzar l’abonament d’aquesta bestreta en un 
sol pagament o mitjançant pagaments periòdics, i posteriorment, descomptar l’import 
anticipat de la liquidació del contracte. En aquest sentit, assenyala que l’òrgan de 
contractació podrà exigit per efectuar la bestreta que la mateixa s’asseguri mitjançant 
qualsevol de les formes de garantia previstes en la LCSP. 
 
VI.- Atès el Decret nº 1241 de mesures excepcionals adreçades en relació als òrgans 
col·legiats de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i tot el seu sector públic local derivat 
del Real Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració d’estat d’alarma per la gestió 
de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, en relació a l’article 21.m) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix a 
l’alcaldessa, entre d’altres, la competència per adoptar personalment i sota la seva 
responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les 
mesures necessàries i adequades, donant compte posteriorment a l’òrgan competent. 
 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- AIXECAR LA SUSPENSIÓ del contracte del servei de supervisió per l’Equip 
Bàsic d’Atenció Social (EBAS) dels Serveis Socials municipals i l’equip professional de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú un cop han cessat les circumstàncies o mesures 
que impedien la seva execució, d’acord amb l’informe tècnic emès pel responsable del 
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contracte, respectant les mesures de seguretat en el treball que es vagin acordant per 
fer front al COVID-19. 
 
 
SEGON.- REQUERIR al contractista per a què, en cas que sol·liciti el pagament de les 
indemnitzacions corresponents al termini que el contracte ha estat suspès, presenti la 
documentació següent: 
 

1. Despeses salarials dels mitjans personals adscrits a l’execució del contracte 
Documentació acreditativa: Certificat del contractista de la relació de treballadors adscrit al 
contracte en data 14 de març amb les retribucions pagades i fins al final de la suspensió, 
conjuntament amb l’acreditació de la Seguretat social pagada. 

 
2. Despeses de manteniment de la garantia definitiva. 
Documentació acreditativa: Acreditació de la despesa financera pagada en concepte de 
garantia del contracte esmentat proporcional pel termini de suspensió. 

 
3. Despeses de lloguer o els costos de manteniment dels mitjans materials adscrits 
a l’execució del contracte, sempre que s’acrediti que no es poden fer servir per a 
altres finalitats. 
Documentació acreditativa: Acreditació de la despesa feta efectiva pel lloguer instal·lacions i 
equips adscrits al contracte o, en el seu cas, import del cost d’amortització de la maquinària i 
equips adscrits proporcional al termini de suspensió que figuri en els estats comptables. 

 
4. Despeses de les pòlisses d’assegurances establertes en el plec i vinculades a 
l’objecte del contracte vigent en el moment de la suspensió. 
Documentació acreditativa: Rebut acreditatiu de la pòlissa contractada vigent durant el 
termini de suspensió. 
 

El pagament d’aquesta indemnització restarà condicionat a la presentació de la 
corresponent declaració responsable del contractista a fi de no realitzar cap 
acomiadament ni ERTO. 
 
TERCER.- Notificar la present resolució als interessats  
 
QUART.- Publicar la present resolució aquest acord al perfil del contractant. 
 
CINQUÈ.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154372064256412 
 
 
 
 
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 

 

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. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, 
reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò 
previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia hàbil següent a 
la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi”.”. 
  
 
   
3. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni. 
Número: 46/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE GESTIÓ DE 
MANTENIMENT INTEGRAL I DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT   DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ  
  
 
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, subjecte a regulació harmonitzada,  i el plec de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació 
dels serveis de gestió de manteniment integral i de millora de l’eficiència de les 
instal·lacions esportives municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 

SEGON. Convocar licitació per procediment obert  d’acord amb el que estableixen els 
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articles 145, 146, 156 a 158 i concordants  de la LCSP, per un període d’1 any, 
prorrogable 1 any més , i amb un pressupost base de licitació de anual de 329.814,55€ 
més 60.896,08€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 399.075,60€ (TRES-
CENTS NORANTA-NOU MIL SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS 
D’EURO). 

 El pressupost de licitació es desglossa de la manera següent: 

 Manteniment bàsic i resta d’obligacions de l’adjudicatari. S’estima un cost total 

anual de 182.199,14€:  

 Manteniment correctiu. S’estima un cost total màxim anual de 147.615,41€. 

 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de 

licitació corresponent al manteniment bàsic (182.199,14€), indicant l’IVA a aplicar 

mitjançant partida independent. 

El pressupost base de licitació corresponent al manteniment correctiu és un pressupost 

limitatiu, en el qual l’empresari s’obliga a executar el servei correctiu per un preu unitari 

determinat, sense que el nombre total de prestacions incloses en l’objecte del 

contracte estigui definit amb exactitud per estar subordinades les mateixes a les 

necessitats de l’Administració. 

TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida 33.3420.2279900 Gestió d’instal·lacions esportives  del 
pressupost vigent.  
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i    
suficient. 
 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 
35.1.g) LCSP.  
 
QUART. Publicar l’anunci de licitació en el DOUE i en el perfil del contractant. 

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

executiu, i de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 

següents recursos: 

 

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

15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del 

contractant, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el 

recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la 

Llei 9/2017 de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 

dies a comptar del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del 
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contractant. 

 

Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 

administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 

següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat 

amb els arts 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 

contenciosa administrativa. 

 

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

pertinent. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT EXTERN AL MANTENIMENT INTEGRAL, 

CONSERVACIÓ I GESTIÓ ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES  

MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

SEGONA.- ÀMBIT D’APLICACIÓ 

TERCERA. - CONDICIONS GENERALS 

3.1. CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

3.2. EXECUCIÓ DEL MANTENIMENT D’ACORD A LA NORMATIVA D’APLICACIÓ 

3.2.1. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 3.2.2.-  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  

3.2.2.1. -  Baixa tensió. 

3.2.2.2. - Mitja tensió. 

3.2.3.-  ESTALVI ENERGÊTIC  

3.2.4. – INSTAL·LACIONS DE GAS  

3.2.5. PREVENCIÓ I CONTROL LEGINEL·LOSI 

3.2.6 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE.  

QUARTA. - TREBALLS OBJECTE DEL CONTRACTE 

CINQUENA. SERVEI DE MANTENIMENT  

5.1. – CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 
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5.2. - MANTENIMENT BÀSIC DE LES INSTAL·LACIONS 

5.2.1. - MANTENIMENT PREVENTIU 

5.2.2. - MANTENIMENT NORMATIU 

5.2.3 – MANTENIMENT CONDUCTIU 

5.2.4 – PREVISIÓ D’HORES DE MANTENIMENT BÀSIC 

5.3 MANTENIMENT CORRECTIU 

5.4. - CONDICIONS DE MANTENIMENT DELS EDIFICIS I PETITES OBRES DE REFORMA  

5.5. - PLA DE MANTENIMENT 

SISENA. - SISTEMES D’INFORMACIÓ 

6.1 SISTEMA DE GESTIÓ DEL MANTENIMENT ASSISTIT PER ORDINADOR 

6.2. - INFORMES DE GESTIÓ DEL MANTENIMENT  

6.2.1. - INFORMES 
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SETENA.  - DEVOLUCIÓ DELS SERVEIS 

7.1. TRANSICIÓ DELS SERVEIS 

VUITENA. - MITJANS MATERIALS, TALLER I DESPATX 

NOVENA. - ALTRES DEURES DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

DESENA. - PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

ONZENA. - COORDINACIÓ EMPRESARIAL 

DOTZENA. - GESTIÓ DE RESIDUS  

TRETZENA.- INDICADORS CLAU 

CATORZENA. – MONITORITZACIÓ  

QUINZENA. – AUDITORIA ENERGÈTICA  

ANNEX DOCUMENTAL 1 – INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE VILANOVA 

I LA GELTRÚ 

ANNEX DOCUMENTAL 2 – PLA D’ESTALVI ENERGÈTIC COMPLEX MUNICIPAL DE 

FUTBOL VILANOVA I LA GELTRÚ 

ANNEX DOCUMENTAL 3 – PLA D’ESTALVI ENERGÈTIC PAVELLÓ POLISPORTIU ISAAC 

GÀLVEZ VILANOVA I LA GELTRÚ 
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PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’empresa adjudicatària del contracte serà responsable de: A) Manteniment integral, que comprendrà: 

1. La prestació del servei de manteniment bàsic: manteniment preventiu, correctiu i normatiu 

de les instal·lacions i de la infraestructura esportiva. La infraestructura esportiva contempla 

la reparació d’aquells elements necessaris per desenvolupar la pràctica esportiva com són: 

cistelles, porteries, seients,  aspersors, canons de rec, tanques, etc. 

2. La prestació del servei de manteniment dels edificis. Treballs de pintura, paleteria, fusteria, 

serralleria que siguin necessaris per garantir la conservació dels elements estructurals 

verticals i horitzontals dels edificis.  

B) La prestació del servei d’eficiència energètica, que comprendrà:  

1. Manteniment eficient. La totalitat de les actuacions desenvolupades, així com els 

materials substituïts han de complir amb les normatives medi ambientals i d’estalvi energètic 

vigents. També ha d’incorporar totes aquelles actuacions que sense cost contribueixin a fer 

més eficients les instal·lacions, com per exemple: adequació de potències elèctriques, 

modificació de temperatures de consigna, adequació de les instal·lacions a períodes amb 

tarifes més reduïdes, aplicació de protocols de funcionament eficient a les instal·lacions. 

2. La monitorització dels consums energètics d’electricitat i gas de cadascuna de les 

instal·lacions esportives municipals incloses en les unitats de manteniment objecte del 

present contracte.  

3. La realització d’una auditoria energètica, a la totalitat de les instal·lacions esportives que 

inclogui les millores a implementar, amb l’objectiu de calcular els costos, viabilitat 

econòmica i estalvis energètics aconseguits, amb la renovació o incorporació d’equips més 

eficients.  

SEGONA.- ÀMBIT D’APLICACIÓ 

En l’Annex Documental 1 d’aquest plec, titulat Instal·lacions Esportives Municipals de Vilanova i la 

Geltrú, s’enumeren les instal·lacions que són objecte d’aquest contracte i el seu estat al tancament de 

l’any 2018. 

A) L’àmbit d’actuació són els equipaments esportius municipals següents: 

 1. Estadi de Futbol.  

El recinte està íntegrament dedicat a la pràctica de l’esport federat, escolar i lleure, en les especialitats 

principals de futbol.  

Disposa dels serveis i instal·lacions complementaries, necessàries pel correcte funcionament de l’activitat 

esportiva: consergeria, vestidors, gimnàs, oficina, magatzems, sales tècniques per instal·lacions, bar i zona 

per a espectadors, pel que fa a serveis. Tots aquest serveis ubicats en espais coberts, i tenen l’accés limitat 

als treballadors i als esportistes. Totes les zones d’accés al públic, aparcament, grades, escales i 

passadissos, són exteriors a cel obert. 

Així mateix disposa d’instal·lació d’aigua freda i calenta, ventilació natural, climatització a les oficines, 
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radiadors als vestuaris, descalcificadors, cloració de l’aigua, enllumenat interior i exterior, alimentats tots 

ells mitjançant els subministraments de gas natural i electricitat en baixa tensió.  La instal·lació també 

disposa de captadors d’energia solar per l’aigua calenta sanitària (ACS).  

El subministrament d’electricitat s’efectua mitjançant mitja tensió; a l’interior de la instal·lació s’hi troba 

un transformador que subministra energia elèctrica als camps de futbol annexes a l’Estadi de futbol, el 

Centre Esportiu Municipal Isaac Gálvez i la pista exterior coberta. 

 

Estadi de 

futbol 

12.802,67 

m² 

Mides  85/100 m  

Localitats 2.900 

       

Espais complementaris: 

Sala gimnàs de 70 m2 

Vestuaris col·lectius: 4 vestidors de 40 m2 de superfície       

Vestuaris àrbitres: 3 vestuaris de 15 m2 

      

L’any de construcció és el 2004.  

 2. Instal·lacions annexes de l’Estadi de Futbol 

2.2.1. - Annex 1 de l’Estadi de Futbol (instal·lació) 

El recinte està íntegrament dedicat a la pràctica de l’esport federat, escolar i lleure, en les especialitats 

principals de futbol. Aquest espai disposa d’un camp de gespa artificial que permet la pràctica de futbol 

11, quan no s’utilitza la totalitat del terreny de joc, el mateix espai disposa de 3 camps marcats de futbol 7. 

Disposa dels serveis i instal·lacions complementaries, necessàries pel correcte funcionament de l’activitat 

esportiva: consergeria, vestidors, magatzems. 

Així mateix disposa d’instal·lació d’aigua freda i calenta, ventilació natural, cloració d’aigua, 

descalcificadors, calefacció i ventiladors de renovació d’aire als vestuaris, enllumenat interior i exterior, 

alimentats tots ells mitjançant els subministraments de gas natural i electricitat en baixa tensió.   

La instal·lació també disposa de captadors d’energia solar per l’aigua calenta sanitària (ACS).   

Mides: 65/100 m 

Equipaments complementaris:  

Vestidors col·lectius: 8 vestidors de 43 m2 de superfície  

Vestidors d’àrbitres: 2 vestidors de 12 m2 

 

2.2.2. - Annex 2 de l’Estadi de Futbol (instal·lació) 

El recinte està íntegrament dedicat a la pràctica de l’esport federat, escolar i lleure, en les especialitats 

principals de rugbi i futbol. Aquest espai disposa d’un camp de gespa artificial que permet la pràctica de 

futbol 11, quan no s’utilitza la totalitat del terreny de joc, el camp disposa de 2 camps marcats de futbol 7. 
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El camp acull entrenaments i partits de rugbi.  

Aquesta instal·lació no disposa de vestuaris i utilitza els serveis existents en la instal·lació referida en el 

punt 2.2.1. 

Mides: 65/100 m 

L’any de construcció és el 2004.  

 3.  Centre Esportiu Municipal Isaac Gálvez 

El pavelló està íntegrament dedicat a la pràctica de l’esport federat, en les especialitats principals de 

bàsquet, handbol, voleibol, korfbal, hoquei i billar. Disposa dels serveis i instal·lacions complementaries, 

necessàries pel correcte funcionament de l’activitat esportiva: consergeria, infermeria, vestidors, gimnàs, 

despatxos i sala de reunions, magatzems, sales tècniques per instal·lacions, bar i zona per a espectadors.  

Equipament: Pista poliesportiva de parquet amb marcatges: 1 pista handbol, 1 pista d’hoquei, 1 pista de 

korfbal, 2 pistes de voleibol i 3 pistes de bàsquet. Instal·lació amb 2.000 localitats. Ocasionalment s’hi 

realitzen esports com l’hoquei, el patinatge artístic i la gimnàstica. 

 

Planta baixa                                     

1.383,66 m2 

Pista poliesportiva                                     

1.630,25 m2 

        Total planta baixa                                     

3.013,91 m2 

Planta primera                                     

782,41 m2 

Planta segona                                     

656,37 m2 

                       Superfície 

Total:   

                                    

4.452,69 m2 

     

 Espais complementaris: 

     Sala de Gimnàs de 70 m2, amb 4 taules de billar. 

     Vestuaris: 8 vestuaris col·lectius de 30 m2 

     Vestuaris arbitres: 2 vestuaris de 12 m2 

Així mateix disposa d’instal·lació d’aigua freda i calenta, ventilació natural, climatització a les oficines, 

renovació aire i calefacció a la pista, als vestuaris i al bar, descalcificadors, enllumenat interior i exterior, 

alimentats tots ells mitjançant el    subministrament de gas natural i electricitat en baixa tensió. 

La instal·lació no disposa de captadors d’energia solar per l’aigua calenta sanitària (ACS).  

L’any de construcció és el 1990.  
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4. Pista exterior coberta del Centre Esportiu Municipal Isaac Gálvez.  

La pista poliesportiva exterior coberta del Centre Esportiu Municipal Isaac Gálvez és un espai obert a la 

pràctica esportiva. L’equipament té 53 m de llarg i 32m d'ample i una alçada de 8 m que permet disposar 

de 3 pistes de bàsquet, amb 1 pista d'handbol inclosa i on també es poden fer entrenaments d'altres esports 

com el voleibol i el korfball. 

  

La instal·lació disposa de 30 projectors de tecnologia Led, que proporcionen il·luminació a la pista.    

La instal·lació utilitza els vestuaris del Pavelló Isaac Gálvez.  

La construcció es va iniciar el desembre de 2014 i va finalitzar el mes de juliol de 2015.   

5. Pavelló Municipal d’Esports.  

El pavelló està íntegrament dedicat a la dedicat a la pràctica de l’esport federat en les especialitats 

principals de hoquei, futbol sala, basquet, handbol, voleibol, bàdminton, escalada, gimnàstica, tenis taula, 

esport adaptat i ús escolar.  

Disposa dels serveis i instal·lacions complementaries, necessàries pel correcte funcionament de l’activitat 

esportiva, consergeria, infermeria, vestidors, gimnàs, despatxos i sala de reunions, magatzems, sales 

tècniques per instal·lacions, bar i zona per a espectadors.  

Respecte a l’aigua calenta sanitària actualment disposa de dues calderes. La caldera que facilita l’aigua 

calenta als vestuaris de la pista interior i gimnàs gran ha estat renovada a meitat de l’any 2018; a la 

instal·lació hi trobem un altre caldera que facilita aigua calenta als vestuaris de la pista exterior. La 

instal·lació no disposa d’energia solar tèrmica.  Disposa de calefacció als vestuaris i al gimnàs petit. 

La superfície total és de: 4.613,90 m2 

I. Pista poliesportiva principal  

Activitat: Hoquei, futbol sala, esport adaptat i ús escolar. Esporàdicament s’hi realitza basquet i handbol.  

Equipament: Pista poliesportiva de terratzo. La pista interior té una superfície de: 982,51 m2  

Espais complementaris:  

Gimnàs petit: I  

Gimnàs petit: II  

Vestuaris col·lectius: 4 vestidors Vestuaris arbitres: 1 vestuari.  

El gimnàs té una superfície de 414,43 m2    

II. Pista poliesportiva segona 

Activitat: Hoquei, futbol sala, esport adaptat i ús escolar. Esporàdicament s’hi realitza basquet, handbol, 

voleibol i bàdminton.  

Equipament: pista poliesportiva amb paviment de formigó. 
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La pista exterior té una superfície de: 958,42 m2 

III. Sala del Mur d’escalada artificial  

Activitat: escalada. 

Alçada lliure de: 7m.  

El rocòdrom té una superfície de: 143,65 m2 

  

IV. Gimnàs gran 

Activitat: gimnàstica artística. 

Equipament: sala completament equipada per la gimnàstica artística. El gimnàs gran té una superfície de: 

414,43 m2 

Equipaments complementaris:  

Vestidors col·lectius: 2 vestidors.  

Vestidor d’entrenador/es: 1 vestidor.    

Aquest pavelló està situat en una antiga caserna militar i es tracta d’un edifici catalogat. L’edifici data dels 

anys 1751-1771. L’any 1957 es van realitzar les obres de condicionament de l’edifici com a pavelló 

esportiu. 

 6. Pistes Municipals d’Atletisme Carme Sugrañes Blay.  

El recinte  està íntegrament dedicat a la pràctica de l’esport federat, escolar i lleure, en les especialitats 

principals de l’atletisme.  L’equipament està constituït per una pista d’atletisme de tartan de 8 carrers, 2 

fossats de caigudes, zona de salt d’alçada, zona de salt de perxa, zona de llançament i gàbia de llançament 

de martell, així com d’una zona de graderia per 300 localitats.  

Disposa d’instal·lació d’aigua freda i calenta, ventilació natural, enllumenat interior i exterior, alimentats 

tots ells mitjançant els subministraments de gas natural i electricitat en baixa tensió. No disposa 

d’instal·lació solar tèrmica per aigua calenta sanitària ACS. 

Espais complementaris: 

Gimnàs de 400 m2 

Sala de musculació de 250 m2 

Vestuaris col·lectius: 4 vestuaris de 40 m2 

L’any de construcció és el 1971, amb renovació complerta del paviment de la pista d’atletisme a l’any 

2017. 

7. Pista poliesportiva de La Collada Sis Camins.  

El Centre Cívic i Esportiu La Collada- Els Sis Camins té una superfície total de 2.000 m2 edificats 

distribuïts en dues plantes. La planta baixa és on s’ubiquen els vestidors i a la primera planta trobem 
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l’accés a la pista poliesportiva.  

La pista poliesportiva de La Collada - Sis Camins  està íntegrament dedicada a la pràctica de l’esport 

federat, en les especialitats principals de patinatge artístic, futbol sala, basquet, handbol i voleibol.  

Els vestuaris disposen d’ACS i calefacció; l’equipament disposa d’una instal·lació solar-tèrmica i 

existeixen tres-centes localitats per a públic. 

Espais esportius 

- Superfície de la pista: 30x45m; 1344 m2 

- 2 pistes de bàsquet 

- 1 pista d’handbol 

2 pistes de voleibol 

- 1 pista de futbol sala 

- 1 pista patinatge artístic 

Espais complementaris 

- 6 vestuaris per a col·lectius de 25 m2 

- 2 vestuaris per a tècnics de 15 m2 

- Serveis higiènics per a persones amb mobilitat reduïda 

- Lavabos 

- Cafeteria (es troba en edifici annex, pertany al Centre Cívic La Collada)  

- Sala d’actes de 140m2 (es troba en edifici annex, pertany al Centre Cívic La Collada) 

L’any de construcció és el 2001. Els espais del Centre Cívic no entren en el contracte de 

manteniment. 

 

8. Pistes poliesportives dels centres escolars de titularitat municipal.  

La regidoria d’Esports és l’encarregada del manteniment i il·luminació de les pistes poliesportives 

exteriors i del material esportiu dels següents centres escolars: Escola Arjau, Escola Aragai, Escola 

Pompeu Fabra, Escola Canigó, Escola Llebetx.  

       

Per desenvolupar aquest manteniment es preveuen un total de 100 hores anuals.  

9. Circuit de ciclisme 

Circuit de ciclisme situat a la parcel·la delimitada per l’Av. dels Països Catalans, l’antiga carretera BV-

2113 i el Torrent de Santa Magdalena. La zona destinada al circuit de bicicletes té una superfície de 

24.255 m2. Es tracta d’una pista asfaltada amb un recorregut tancat de 515 metres lineals. 

Es preveu en un futur la construcció d'un edifici administratiu de 57,77 m² on s'encabiran les oficines, 

magatzem i banys. 

L’any de construcció és el 2018.  
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10. Centre de maniobra i Estació Transformadora del Complex Municipal d’Esports. 

Per donar subministrament d’electricitat a la majoria de les instal·lacions esportives es disposa d’un centre 

de mesura soterrat a la Ronda Ibèrica, situat entre el pavelló poliesportiu i el Complex Esportiu del Garraf.   

L’estació transformadora es troba ubicada a la planta baixa de l'estadi, en el seu costat sud. 

 

Per necessitats del servei, i a criteri dels responsables tècnics d’aquest Ajuntament, es podran incorporar 

noves instal·lacions i/o dependències durant la vigència d’aquest contracte. L’adjudicatari es farà càrrec 

del seu manteniment i dels elements que la formen afegint-les al contracte amb les mateixes condicions 

econòmiques i de manteniment que les instal·lacions actuals. 

B) La tipologia d’instal·lacions a mantenir corresponents als edificis descrits en l’apartat anterior es 

resumeixen a continuació: 

1. Instal·lacions dels sistemes de climatització i ventilació  

Comprèn tots els sistemes de climatització dels edificis, incloses les calderes i la ventilació. També inclou 
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tot el que afecta al control directe de normalització i seguiment en matèria de prevenció de la legionel·la.  

2. Instal·lacions elèctriques  

Instal·lacions elèctriques dels edificis (baixa i mitja tensió); canalitzacions, enllumenat, punts de llum, 

inclosos llums i endolls, tot tipus de quadres generals i de distribució, xarxes de terra i de protecció de les 

instal·lacions com és el cas dels parallamps, grups electrògens, SAI i centres de transformació.  

3. Instal·lacions de gas  

Sistema de gas en qualsevol dels edificis que disposi d’aquestes instal·lacions. L’àmbit d’actuació és la 

part de la instal·lació des de la línia d’enllaç amb l’escomesa de la companyia subministradora fins a les 

instal·lacions de producció o distribució. 

4. Instal·lacions de fontaneria i clavegueram  

Comprèn totes les instal·lacions generals de fontaneria, l’aixeteria, les instal·lacions sanitàries, els 

elements de clavegueram, desguassos, drenatges, baixants i arquetes que siguin pròpies dels edificis. 

5. Instal·lació i producció d’aigua sanitària (calenta i freda) 

L’àmbit d’actuació és tota la instal·lació de producció i distribució de l’aigua sanitària dels edificis. 

6. Instal·lació de xarxes de rec i dipòsits 

Inclou tot el sistema de rec així com tot el conjunt d’equipaments d’aspersió, entre d’altres. 

7. Instal·lació de fred 

Inclou els sistemes i elements de refrigeració previstos als edificis 

8. Instal·lacions de pressió 

Inclou els compressors i aparells subjectes a la normativa sectorial corresponent. 

9. Instal·lació del Mur d’Escalada 

Revisió normativa cada dos anys del mur d’escalada situat al Pavelló Municipal d’Esports. 

10. Instal·lacions d’origen renovable 

Inclou el manteniment de totes aquelles instal·lacions d’origen renovable que ja estiguin incorporades a 

les instal·lacions o que s’incorporin en posterioritat, com per exemple: solar tèrmica, fotovoltaica, 

biomassa, etc.. 

11. Instal·lacions de parallamps 

Inclou el manteniment de les instal·lacions de parallamps que es trobin en els edificis objecte d’aquest contracte.   

12. Línies de vida 
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Inclou el manteniment de les línies de vida que es trobin en els edificis objecte d’aquest contracte. 

 

 

*En la revisió del 2016, es va clausurar la Línia de vida núm. 3 del Poliesportiu Isaac Gálvez, i s’ha 

substituït  al novembre de 2018 per: un sistema de seguretat anticaigudes, consistent en 1 línia de vida 

horitzontal TRAVSAFE EN·795·C, situada al lateral de la terrassa.  

13. Estació Transformadora i centre de maniobra 

Inclou el manteniment de la Estació Transformadora i centre de maniobra. 

14. Instal·lacions contra incendis 

Inclou el manteniment dels grups de pressió contra incendis (SAT) i els seus subquadres elèctrics. 

TERCERA. - CONDICIONS GENERALS 

3.1. CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

Els serveis a contractar es portaran a terme d’acord amb el que es preveu en aquest Plec de prescripcions 

tècniques particulars (PPTP) i amb la legislació vigent que les regula. 

L’empresa adjudicatària serà la responsable tècnica dels plans de conservació, manteniment, optimització 

i operativitat dels edificis en els camps reglamentaris elèctrics, de climatització i de gas i de la 

incorporació de mesures d’estalvi energètic a les instal·lacions.  

L’empresa adjudicatària del contracte serà la responsable de què el manteniment de les instal·lacions i les 
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reparacions que s’hagin de realitzar siguin les adequades per tal de garantir el seu funcionament, l’ús 

racional de l’energia i salvaguardar la duració i la seguretat de les mateixes. Caldrà que el manteniment a 

realitzar s’ajusti a la normativa sectorial de les instal·lacions i serveis corresponents. 

L’empresa adjudicatària haurà d’utilitzar tecnologies d’avantguarda, sempre adequades a la normativa 

vigent, optimitzant les prestacions de confort, seguretat i minorant els costos fins a nivells raonables, 

d’acord amb els objectius quantitatius i qualitatius determinats pels responsables del Servei d’Esports. 

Els serveis contractats restaran sotmesos a la inspecció i vigilància municipal avaluant la qualitat del 

servei i la capacitat de resposta. 

A la finalització de l’any natural, s’haurà d’adjuntar el certificat anual de manteniment de cada edifici 

inclòs en l’àmbit d’aplicació. Per donar compliment a l’article 28 del Reglament d’instal·lacions 

tèrmiques als edificis, RD 1027/2007, de 20 de juliol, s’acompanyarà el certificat anteriorment esmentat 

d’un Certificat de Manteniment (CM), quan sigui obligatori subscriure contracte de manteniment.  

[ Enllaç al model de CM de la Generalitat de Catalunya: 

https://canalempresa.gencat.cat/es/tramits-i-formularis/formularis/construccio-i-

installacions/calefaccio/ ] 

3.2. EXECUCIÓ DEL MANTENIMENT D’ACORD A LA NORMATIVA D’APLICACIÓ 

  

3.2.1. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  

Pel que fa a les instal·lacions tèrmiques caldrà donar compliment al RD 1027/2007 de 20 de juliol, que 

estableix els criteris de disseny, càlcul, execució que han de complir totes les instal·lacions tèrmiques i a 

la seves instruccions tècniques. Pel que fa al manteniment preventiu caldrà complir la instrucció tècnica  

IT3 del RITE  aprovada pel RD 1027/2007 de 20 de Juliol.  

Caldrà donar compliment al que estableix el RITE, però en especial al següent articulat:  

 Art. 27. - Registre de les operacions de manteniment.  

En aquests apartat entre d’altres s’indica la necessitat de disposar d’un registre de les operacions de 

manteniment i reparacions de la instal·lació tèrmica que formarà part del llibre de l’edifici. L’empresa 

instal·ladora realitzarà els registres i serà responsable de les seves anotacions. L’esmentada documentació 

s’ha de conservar durant un període de com a mínim 5 anys.  

 Art. 28. - Certificat de manteniment (CM). 

La validesa del certificat serà anual. 

El model del Certificat de Manteniment (CM), com a mínim haurà de tenir el següent contingut:  

 Identificació de la instal·lació (amb el número d’expedient inicial). 

 Identificació empresa mantenidora, mantenidor habilitat i director de manteniment quan 

sigui preceptiu.  

 Declaració expressa conforme la instal·lació ha estat mantinguda d’acord amb el 

MANUAL D’US I MANTENIMENT i que compleix amb els requisits exigits a l’IT3.  

 Resum dels consums anuals d’electricitat, gas, aigua. 

3.2.2.-  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
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3.2.2.1. -  Baixa tensió. 

L’empresa adjudicatària té l’obligació de mantenir les instal·lacions de Baixa Tensió, d’acord amb les 

especificacions definides en el ITC BT 05 del REBT del RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i tota aquella normativa que li sigui d’aplicació.  

3.2.2.2. - Mitja tensió. 

L’empresa adjudicatària té l’obligació de mantenir les instal·lacions de mitja tensió d’acord al punt 4 –

ITC- RAT 22 del RD 337/2014 del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 

instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seves ITC., i també Article 10 a de l’ordre 2 de febrer de 1990, 

pel qual es regula el procediment d’actuació administrativa per a l’aplicació dels reglaments per a alta 

tensió en instal·lacions privades, i que corresponen a l’Estació Transformadora, el centre de maniobra i el 

cablejat de mitja tensió des del centre de maniobra fins a l’estació transformadora. 

3.2.3.-  ESTALVI ENERGÊTIC  

L’empresa adjudicatària ha d’efectuar les actuacions de manteniment d’acord al que estableix el Codi 

tècnic de l’edificació CTE, i als diferents apartats d’estalvi energètic HE:  

- HEO. Limitació del consum energètic.  

- HE1. Limitació de la demanda energètica.  

- HE2. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. 

- HE3. Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.  

- HE4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària.  

- He5. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica.  

3.2.4. – INSTAL·LACIONS DE GAS  

L’empresa adjudicatària haurà de donar compliment a tota aquella normativa que li sigui d’aplicació en 

especial:  

- Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i 

utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 

11.  

- Els criteris d’inspecció i revisió de les instal·lacions receptores de gasos combustibles que es 

troben recollits a les normes UNE 60670 o UNE 60620 

3.2.5. PREVENCIÓ I CONTROL LEGINEL·LOSI 

L’empresa adjudicatària haurà de donar compliment al  Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual 

s’estableixen les condicions higienicosanitàries  per a la prevenció i el control de la legionel·losi; al Reial 

Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el 

control de la legionel·losi; i a la norma UNE 100030:2017 (Guía para la prevención y control de la 

proliferación y diseminación de la legionela en instalaciones). 

En especial als següents articles del Decret 352/2004, de 27 de juliol:  

Art. 5.1.- En els sistemes d’aigua sanitària.  
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d) La temperatura de l'aigua en el circuit d'aigua calenta no ha de ser inferior a 50°C en el punt més 

allunyat del circuit o a la canonada de retorn, a l'acumulador. La instal·lació ha de permetre que l'aigua 

arribi a una temperatura de 70°C 

En cas que s'utilitzi un sistema d'aprofitament tèrmic, que disposi d'un acumulador amb aigua que ha de 

ser consumida i en el qual no s'asseguri de forma contínua una temperatura pròxima als 60°C, s'ha de 

garantir posteriorment que s'arribi a aquesta temperatura, en un altre acumulador final, prèviament a la 

seva distribució per al consum. 

El personal de l’empresa adjudicatària que desenvolupi els tractaments per a la prevenció de la 

legionel·losi en instal·lacions, tant si pertany a una entitat o servei extern contractat com si és personal 

propi de l’empresa titular de la instal·lació, ha de disposar d’un nivell de coneixements suficients per 

realitzar una prevenció efectiva dels riscos per a la salut.  

Article 8. Formació 

8.1  El personal que realitzi operacions de manteniment higienicosanitari, així com tractaments per a la 

prevenció de la legionel·losi en instal·lacions regulades als apartats 2 i 3 de l'article 2, tant si pertany a 

una entitat o servei extern contractat com si és personal propi de l'empresa titular de la instal·lació, ha 

de disposar d'un nivell de coneixements suficients per realitzar una prevenció efectiva dels riscos per a la 

salut. A aquests efectes, aquest personal ha de superar els cursos de formació corresponents, el 

programa dels quals s'ha d'ajustar als continguts formatius inclosos a l'annex 3 d'aquest Decret. 

8.2  El personal a que fa referència l'apartat anterior ha de realitzar cada cinc anys un curs d'adequació 

als avenços científics i tècnics dels continguts del programa formatiu establert en aquest Decret, d'una 

durada mínima de 10 hores, que ha d'incloure l'actualització dels seus coneixements sobre legislació 

vigent en matèria de prevenció de legionel·losi i salut laboral, identificació de punts crítics i elaboració 

de programes de control. 

Els controls analítics s’han de dur a terme d’acord amb els annexos 3, 4 i 5 del Reial decret 865/2003, de 

4 de juliol, per a cadascuna de les instal·lacions. La presa de mostres es desenvoluparà d’acord amb 

l’Annex 6, del Reial Decret  865/2003, de 4 de juliol.  

3.2.6 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE.  

L’empresa adjudicatària haurà de donar compliment a tota aquella normativa que li sigui d’aplicació, en 

especial:  

L’empresa adjudicatària ha de garantir que la instal·lació d’aigua potable compleix amb els requisits 

assenyalats al Real Decret 314/2016, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 

de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua pel consum humà.  

QUARTA. - TREBALLS OBJECTE DEL CONTRACTE 

A continuació es descriu una relació de la tipologia d’instal·lacions on s’haurà d’efectuar el manteniment 

integral, d’acord amb el que exigeixi la normativa vigent en funció dels elements i/o instal·lacions de 

cadascun dels edificis que formen part de l’àmbit d’aplicació d’aquest contracte. 

En l’Annex Documental 1 d’aquest plec, titulat Instal·lacions Esportives Municipals de Vilanova i la 

Geltrú,” s’enumeren les instal·lacions que són objecte d’aquest contracte i el seu estat al tancament de 

l’any 2018. 
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Climatització 

Calderes de calefacció (revisió anual servei tècnic oficial) 

Unitats de generació d’aigua freda/calenta (revisió anual servei tècnic oficial) 

Fan-coil 

Equip Partit (split) 

Xarxa de conductes, comportes i difusors d’aire 

Bescanviadors 

Bomba de dosificació del tractament d’aigua 

Variador de freqüència per control de motors 

Caixa ventilació/extracció a conductes 

Climatitzadors 

Aerotermo 

Aïllaments exteriors e interiors  

Electricitat 

Grup electrogen (revisió anual servei tècnic oficial) 

Centre de transformació MT/BT (revisió anual servei tècnic oficial) 

Estació de maniobra 

Distribució elèctrica 

Enllumenat interior, exterior i d’emergència 

Xarxa de terra 

Bateria de condensadors 

Transformador de MT/BT 

Equips de producció d’energia fotovoltaica SAI  

Ventilació 

Impulsió forçada 

Extracció forçada 

Instal·lació solar per aigua calenta sanitària (ACS) Equip generador i acumulador elèctric Col·lectors 

solars.  

Equip generador i acumulador a gas 

Equip producció ACS Solar 

Acumulador ACS 

Acumulador d’inèrcia 

Xarxa de canonades i vàlvules. Bomba de recirculació 

Aïllaments exteriors e interiors  

Sistema de gestió, control i automatització 

Quadres d’enllumenat, climatitzadors, calderes, sondes, termòmetres, cabalímetres, pressòstats, 

instal·lació i cablejat. 

Programació, telegestió i enginyeria 

Aigua Sanitària 

Grup de pressió 

Revisió i control dels equips de dosificació del tractament d’aigua 

Dipòsit d’expansió 

Xarxa de canonades i vàlvules d’aigua 

Dipòsits 
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Control diari de legionel·la 

Revisió i control dels equips de descalcificació 

Control de duresa d’aigua 

Revisió de filtres 

Neteja de dipòsits 

Analítiques aigua  

Control de legionel·losi 

L’empresa adjudicatària es farà càrrec del registre de manteniment, la neteja, la desinfecció, realització de 

les analítiques, així com totes les accions donant resposta a tot el establert Decret 865/2003, de 4 de juliol, 

sense que aquestes accions signifiquin un cost afegit al contracte.  

Cal destacar que aquesta relació no te caràcter limitatiu ni tampoc fix i queda sotmesa a modificacions 

puntuals que puguin produir-se al llarg de la vigència del contracte. 

Es podran incorporar sistemes de control i de monitorització que facilitin a la persona o persones 

responsables el compliment de les accions previstes al Decret 8/2003 de 4 de juliol, o qualsevol altra 

normativa que li sigui d’aplicació.  

Control aigua potable 

L’empresa adjudicatària és farà càrrec de totes aquells controls que siguin necessaris per garantir que 

l’aigua potable subministrada pel seu consum, s’adequa a la normativa vigent.   

Instal·lació del Mur d’Escalada 

L’empresa adjudicatària es farà càrrec de la revisió normativa cada dos anys del rocòdrom situat al 

Pavelló Municipal d’Esports. 

Operacions del servei de manteniment dels edificis 

Inclou la conservació dels elements verticals i horitzontals dels edificis que no formin part de les 

instal·lacions, com la neteja de canalons i baixants, petits treballs de paleta, pintura d’elements i manyà, 

fusteria, serralleria, portes i finestres, portes d’emergència i elements similars dels diferents elements 

estructurals dels equipaments esportius. 

Manteniment d’infraestructura esportiva 

L’empresa adjudicatària es farà càrrec del manteniment de la infraestructura esportiva: cistelles, cistelles 

monitoritzades, porteries i elements similars. 

Manteniment d’infraestructura esportiva complementària 

L’empresa adjudicatària es farà càrrec del manteniment de la infraestructura complementària: seients, 

aspersors, canons de rec, tanques i elements similars. 

Operacions d’inspecció  

En totes les inspeccions hi haurà un tècnic/a qualificat/da de l’empresa adjudicatària i caldrà facilitar tota 

aquella documentació prèvia que sigui necessària per poder desenvolupar correctament la inspecció 

reglamentaria. 

CINQUENA. SERVEI DE MANTENIMENT  
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5.1. – CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 

En relació al manteniment de les instal·lacions, els licitadors tindran l’obligació d'incloure totes les 

mesures encaminades a: 

  

• Garantir la disponibilitat de les instal·lacions, amb aplicació de les normatives vigents i en 

resposta als requeriments funcionals i operatius dels centres.  

• Implantar un Pla de Manteniment (PM) que garanteixi la funcionalitat dels equips, retardi el seu 

deteriorament i allargui la seva vida útil, de conformitat amb el PM que es detalla en aquest plec.  

• Reparar les avaries produïdes per l’ús i l’envelliment amb eficàcia, procurant minimitzar el 

impacte sobre l’activitat dels centres.  

• Fer tots els treballs que recull el present plec amb criteris d’eficiència energètica i respecte 

mediambiental, assegurant els nivells de confort requerits en cada àrea del edificis en base a la 

normativa vigent.  

• Assumir les tasques administratives associades al servei.  

• Gestionar la informació associada al manteniment mitjançant un programa de Gestió de 

Manteniment Assistit per Ordinador (GMAO), amb l’objectiu de garantir un ús eficient dels 

recursos i permetre el seguiment de les prestacions contractades.  

5.2. - MANTENIMENT BÀSIC DE LES INSTAL·LACIONS 

Als efectes de tot allò que s’estableix en aquest plec, s’entén per manteniment bàsic el manteniment 

preventiu, normatiu i conductiu de les instal·lacions , en els termes que a continuació es descriuen:   

La totalitat de despeses derivades d’aquest manteniment bàsic (materials, consumibles, subcontractacions, 

etc.) estan incloses en l’import d’adjudicació i van a càrrec de l’adjudicatari del contracte. 

També tindran aquesta consideració aquelles actuacions que tinguin per objecte l’assistència tècnica en la 

preparació de determinats actes que es desenvolupen. 

5.2.1. - MANTENIMENT PREVENTIU 

El manteniment preventiu comprèn totes aquelles actuacions sistemàtiques planificades necessàries per 

mantenir els edificis, les instal·lacions i els equips en condicions de treball amb l’objectiu que no es 

produeixin interrupcions d’ús, alteracions en les seves funcions o pertorbació dels seus paràmetres de 

funcionament i/o resultat, allargant la seva vida útil i mantenint el seu rendiment a nivells similars als del 

seu disseny. 

El servei de manteniment preventiu d’instal·lacions es concretarà en un Pla Anual de Manteniment Bàsic 

(PAMB), que prepararà l’empresa adjudicatària i que formarà part del Pla de Manteniment (PM) que es 

detalla en el punt 5.5 d’aquest Plec de condicions. 

La gestió de totes les tasques administratives associades a l’execució del Pla de Manteniment seran 

responsabilitat de l’empresa adjudicatària.  

El nivells de compliment del Pla de Manteniment respecte a allò planificat i la seva correcta execució 

formaran part dels conjunt d’indicadors de qualitat del servei i obligacions del contractista.  
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L’adjudicatari també serà responsable del subministrament i emmagatzemament de tots els recanvis, 

fungibles, eines i materials associats a la gestió i execució del Pla de Manteniment.  

Qualsevol modificació del Pla de Manteniment durant la durada del contracte requerirà l’aprovació 

expressa del Responsable/s del contracte. 

                      

5.2.2 MANTENIMENT NORMATIU 

L’empresa adjudicatària haurà de dur a terme de forma rigorosa i exhaustiva totes les operacions de 

manteniment i d’inspecció, amb les freqüències establertes per la normativa legal vigent. Aquestes 

operacions es duran a terme mitjançant cicles preestablerts subjectes a calendari planificat, segons indicat 

pels diferents organismes oficials.  

L’adjudicatari es responsabilitzarà dels costos i de totes les gestions associades a l’execució de les 

actuacions de manteniment normatiu, incloses les inspeccions tècniques obligatòries per part de les 

Entitats d’Inspecció i Control (comanda, cost, planificació, control, actualització dels Llibres Oficials de 

Manteniment i supervisió).  

L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment del 100% dels treballs normatius que 

requereixin les instal·lacions. Un incompliment no justificat en aquest àmbit podrà comportar la 

imposició de penalitzacions o la resolució del  contracte, d’acord amb allò establert en el Plec de 

Clàusules Administratives Particulars.  

Les revisions i operacions de manteniment normatiu de les instal·lacions  i infraestructura esportiva 

objecte d’aquest contracte aniran a càrrec de l’adjudicatari, i en especial de: 

- Prevenció i control legionel·la. 

- Instal·lacions de calefacció i climatització.  

- Calderes.  

- Protecció contra el llamp i de la xarxa de terra.  

- Instal·lació Mitja tensió. 

- Instal·lació Baixa tensió. - Control de l’aigua.  

L’adjudicatari tindrà tota la informació i els llibres oficials actualitzats a data de la darrera revisió 

normativa duta a terme, i posarà la informació a disposició de la regidoria d’Esports. També s’encarregarà 

de gestionar els tràmits davant de les entitats i laboratoris oficials, prèvia conformitat de la regidoria 

d’Esports, de totes les instal·lacions i aparells sotmesos a normativa. 

El manteniment normatiu implica la utilització dels llibres oficials següents: 

- Llibre oficial de manteniment de instal·lacions de climatització, calefacció i A.C.S. 

- Llibre oficial d’alta tensió. 

- Llibre oficial de manteniment de baixa tensió. 

- Llibre de registre de manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions de A.C.S. i A.F.S., en 

la prevenció i control de la legionel·losi. 

- Resta de llibres i registres preceptius en relació a les instal·lacions objecte d’aquest contracte. 

5.2.3 – MANTENIMENT CONDUCTIU 

S'entén com a manteniment conductiu totes aquelles operacions necessàries per tal de garantir que 

instal·lacions funcionen correctament, en condicions de seguretat, mínim consum energètic, sense 
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interrupcions ni incidències que afectin a l’activitat dels centres.  

L’empresa adjudicatària haurà de dur a terme l’operativa diària de totes aquelles operacions de control, 

comprovació, verificació i ajustament necessàries per tal que les instal·lacions proporcionin en tot 

moment les prestacions de servei requerides. 

El manteniment conductiu d’instal·lacions inclou:  

• Arrancada i parada programada de les instal·lacions, d’acord amb l’ús de cada espai i els seus 

requeriments funcionals i de confort, mitjançant el sistema de gestió centralitzat d’instal·lacions i 

rutes periòdiques d’inspecció visual.  

• Supervisió i control de correcte funcionament de les instal·lacions. 

• Operar les instal·lacions de calefacció, climatització i enllumenat mitjançant el sistema 

centralitzat de gestió d’instal·lacions per tal de proporcionar les condicions de confort requerides 

pels usuaris i amb el mínim consum energètic possible.  

• La lectura diària de comptadors d’electricitat, aigua i gas natural, comprovant la coherència de 

les lectures i analitzant la correcta evolució dels consums.  

• Supervisar l’actuació de terceres empreses procurant que no alterin el normal funcionament de 

les instal·lacions i els usos dels espais. 

• Manteniment d’un arxiu de documentació de la conducció de les instal·lacions en que s’inclourà 

i detallarà les mesures efectuades, observacions, aturades, etc. El suport documental podrà ser el 

mateix programa informàtic de manteniment.  

• Atesos els actes i esdeveniments que es poden produir fora de l’horari establert com de presència 

necessària, l’empresa adjudicatària haurà de tenir la capacitat de resposta suficient per donar el 

servei de conducció fora dels horaris previstos. 

Gestió dels consums energètics 

Dins de les prestacions del servei s’inclourà la gestió i anàlisi dels consums. L’empresa adjudicatària 

haurà de monitoritzar el control dels paràmetres relatius als consums elèctrics i de gas per conèixer el 

consum diari i, si és necessari, detectar i corregir utilitzacions poc eficients o bé proposar millores amb 

l’objectiu de reduir els costos energètics.  

L’empresa adjudicatària mantindrà els sistemes de monitorització i comunicació dels consums elèctrics 

que és previst que estiguin instal·lats a: 

- Estadi camp de futbol 

- Instal·lacions annexes camp de futbol 

- Centre Esportiu Municipal Isaac Gálvez 

- Pavelló Municipal d’Esports 

- Pista poliesportiva de La Collada 

L’empresa adjudicatària, si ho considera necessari, podrà sol·licitar autorització al Servei d’Esports per a 

la instal·lació d’un sistema complementari i compatible amb el sistema anterior. 

En relació al consum de gas, l’empresa adjudicatària instal·larà en un termini de tres mesos des de la 

formalització del contracte els sistemes de monitorització i comunicació del consum de gas dels 

equipaments que relacionem a continuació. Aquests sistemes hauran de tenir característiques equivalents i 
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compatibles amb el sistema de monitorització i comunicació dels consums elèctrics, i l’autorització prèvia 

de la Regidoria d’Esports per a la seva instal·lació.   

  

- Estadi de Futbol. 

- Annex 1 del Complex Municipal de Futbol.-        Pavelló poliesportiu Isaac Gálvez -        Pavelló 

municipal de les Casernes.  

- Pistes d’atletisme Carme Sugrañes Blay 

L’empresa adjudicatària mantindrà el sistema de monitorització i comunicació dels consums de gas que 

instal·li.  

La informació referent a la gestió de consums d’electricitat i gas (comptadors, auditories, ...) i el seu 

anàlisi es recollirà en els informes mensuals i anuals.  A més, l’empresa realitzarà el control i seguiment 

de la facturació energètica i l’estudi de noves fórmules de contractació per adaptar els consums del centre 

a les tarifes més favorables. 

Tots els sistemes de monitorització i comunicació dels consums que s’instal·lin hauran de permetre enviar 

les dades recollides per internet i ser compatibles amb software d’estalvi energètic de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú (Gemweb). 

5.2.4 – PREVISIÓ D’HORES DE MANTENIMENT BÀSIC 

Per dur a terme el manteniment bàsic de les instal·lacions, s’han calculat, per cadascun dels edificis 

objecte d’aquesta contractació, una previsió mínima d’hores anuals, que s’indiquen en la distribució 

següent.  

 

Centre Esportiu Isaac Gàlvez i pista exterior coberta 1600 h 

Pavelló Municipal d’Esports 1500 h 

Pistes d’Atletisme Carme Sugrañes Blay 800 h 

Complex Municipal de Futbol i instal·lacions annexes 2070 h 

Pista poliesportiva de la Collada Sis Camins 1250 h 

Circuit de ciclisme  75 h 

Centre de transformació 25 h 

Pistes Centres Escolars 250 h 

 

Total:   7.570 hores/anuals 

D’acord amb el Servei d’Esports, podran distribuir-se de manera diferent al Pla de Manteniment (PM) 

aprovat. 

Tots els consumibles necessaris així com les eines per tal de realitzar el manteniment bàsic aniran a càrrec 

de l’empresa adjudicatària i resten inclosos en l’import de la licitació. 

Aquesta previsió d’hores només podrà reduir-se mitjançant l’automatització de tasques de manteniment 

normatiu, com per exemple els anàlisis diaris de clor a les instal·lacions esportives que ho requereixen. 

En aquest cas, les inversions corren a càrrec de l’adjudicatari i cal autorització prèvia de l’Ajuntament. El 

contractista podrà sol·licitar-ho per escrit, indicant la inversió a realitzar i les hores de manteniment 

normatiu que ja no caldria realitzar, essent discrecional per part de l’Ajuntament la seva autorització. 
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L’import total anual del manteniment bàsic no variaria. 

5.3 MANTENIMENT CORRECTIU 

L’empresa adjudicatària haurà de dur a terme totes aquelles intervencions no sistemàtiques originades per 

la detecció d’avaries o anomalies, especialment en aquells supòsits en els quals es produeixi la interrupció 

del servei, el funcionament fora de paràmetres normals del servei, i el funcionament en condicions que 

puguin generar danys pel propi equip o perjudicis en les instal·lacions pròpies del centre, així com la 

seguretat física del personal propi i els usuaris. També tindran aquesta consideració aquelles actuacions 

diverses de manteniment dels elements constructius dels edificis. Té com a objecte portar els elements a 

un estat en què puguin desenvolupar la funció requerida.  

Els serveis extraordinaris es realitzaran en dies laborables, festius, en horaris nocturn o bé diürn, sempre 

segons les necessitats de cada cas. 

Pel que fa al manteniment correctiu tot seguit s’indica un nombre màxim d’hores i que caldrà justificar si 

es produeixen avaries.  

Previsió d’hores de manteniment de paleteria 

 a)  Reparació de la paleteria vinculada a estructura i edifici:  

• Treballs de neteja de teulades i terrasses, revisant les canals i punts de connexió amb els baixants 

dels desguassos pluvials (quadrimestral)  

• Revisió i reparació, si s’escau de trencaaigües, ampits i impermeabilitzacions (semestral).  

Revisió, neteja i segellament de les arquetes i registres del clavegueram (anual)  Revisió panots 

voreres i accessos.  

 b) Reparació de la paleteria vinculada als vestuaris i a les instal·lacions esportives: 

  

• Repàs de planxes de guix de sostres dels passadissos i habitacions  

• Repàs d’alicatats de sales de bany i passadissos  

• Ajudes a diferents industrials (electricistes, calefactors, fontaneria, etc.)  

c) Treballs d’adequació obra civil: Adequació de l’obra civil per diferents actuacions de manteniment 

segons les necessitats funcionals del Servei d’Esports.  

• Reparacions d’obra civil en cas d’emergència  

• Adequacions d’obra civil segons necessitats funcional de (actuacions imprevistes de 

manteniment, urgències fora de l’horari laboral, etc. 

Centre Esportiu 

Isaac Gàlvez i pista 

exterior coberta 

 80 

h 

Pavelló Municipal 

d’Esports 

100 

h 

Pistes d’Atletisme 

Carme Sugrañes 

Blay 

150 

h 

Complex Municipal 120 
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de Futbol h 

Pista poliesportiva 

de la Collada Sis 

Camins 

50 

h 

Circuit de ciclisme  10 

h 

Pistes Centres 

Escolars 

10 

h 

 

Previsió d’hores de fusta, aluminis o altres materials de tancament 

• Treballs de reparació o substitució de finestres.  

• Treballs de reparació o substitució de portes.  

• Treballs de reparació de graderies mòbils.  

• Treballs substitució o reparació de marcs.  

Centre 

Esportiu 

Isaac Gàlvez 

i pista 

exterior 

coberta 

30 

h 

Pavelló 

Municipal 

d’Esports 

80 

h 

Pistes 

d’Atletisme 

Carme 

Sugrañes 

Blay 

20 

h 

Complex 

Municipal 

de Futbol 

60 

h 

Pista 

poliesportiva 

de la 

Collada Sis 

Camins 

30 

h 

Circuit de 

ciclisme  

10 

h 

Pistes 

Centres 

Escolars 

10 

h 

 

Previsió d’hores de pintura 
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• Treballs de pintura als vestuaris. 

• Treballs de reposició de parets i sostres en el cas d’obrir regates.  

• Treballs de pintura en el cas d’esquerdes.  

• Treballs de pintura en el cas de reparacions.  

• Treballs de pintura a les instal·lacions. 

• Treballs d’impregnació de pintura per evitar la corrosió.    

En total es preveuen  

 

Centre 

Esportiu 

Isaac Gàlvez 

i pista 

exterior 

coberta 

250 

h 

Pavelló 

Municipal 

d’Esports 

200 

h 

Pistes 

d’Atletisme 

Carme 

Sugrañes 

Blay 

300 

h 

Complex 

Municipal 

de Futbol 

500 

h 

Pista 

poliesportiva 

de la 

Collada Sis 

Camins 

150 

h 

Pistes 

Centres 

Escolars 

100 

h 

 

 

Previsió d’hores de serralleria  

• Treballs de reparació o substitució de tanques perimetrals. 

• Treballs de reparació de graderies mòbils.  

• Treballs de soldadura de ferro i alumini.  

• Treballs de reparació de cadires. 

• Treballs de reparació o substitució de portes.  

• Soldadura o reparació de canonades.  

• Treballs reparació cistelles.  
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Complex 

Municipal 

Isaac Gàlvez 

100 

h 

Pavelló 

Municipal 

d’Esports 

 60 

h 

Pistes 

d’Atletisme 

 80 

h 

Complex 

Municipal 

de Futbol 

300 

h 

Pista 

poliesportiva 

de la 

Collada Sis 

Camins 

 50 

h 

Circuit de 

ciclisme  

10 

h 

Pistes 

Centres 

Escolars 

 50 

h 

 

En total, es preveu un màxim anual de 2910 hores, a justificar. 

Per dur a terme les actuacions correctives, la proposta que efectuïn les empreses licitadores haurà de 

considerar tres nivells d’intervenció en cas d’avaries:  

a) Urgents  

Precisaran d’una resposta immediata aquelles avaries que suposin perill per a persones, així com també 

puguin generar d’anys pel propi equip o perjudicis en les instal·lacions pròpies del centre. 

Tanmateix donades les especials circumstàncies que es donen en les activitats i actes que es realitzen, es 

consideren actuacions urgents, les avaries o alteracions del servei que puguin pertorbar el normal 

desenvolupament de les tasques realitzades, independentment de l’hora i del dia (feiner o festiu). 

La notificació de les avaries es farà o per telèfon al cap de manteniment que hagi assignat l’empresa 

adjudicatària o bé a un telèfon de l’empresa amb resposta 24 hores, els 365 dies de l’any. 

Un cop fet l’avís d’avaria urgent es donarà resposta presencial en un màxim de 30 minuts des que s’ha 

efectuat la notificació d’avaria. 

El dispositiu organitzatiu i la capacitat de resposta de les intervencions haurà de ser l’adequat per a assolir 

la resposta immediata una vegada fet acte de presència. 

El cost dels materials necessaris anirà referenciat als preus ITEC (o el PVP en la seva absència) i amb el 

descompte indicat per a cadascuna de les famílies de materials que resulti de l’oferta licitadora 

adjudicatària del contracte. S’inclou a l’informe per a la motivació del servei un import màxim anual per 
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al cost dels materials de manteniment correctiu. 

b) Ordinàries 

Les reparacions corresponents a avisos d’avaria normal seran realitzades en un termini inferior a 36 hores. 

En qualsevol cas, quan el termini sigui superior a aquest termini, s’informarà a la regidoria d’Esports 

explicant el motiu del retard, referenciant equip i avaria. 

Tot el manteniment correctiu anirà vinculat a la corresponent ordre de treball. Per part del/s responsable/s 

dels contracte, s’establirà quines ordres de treball han de ser prèviament autoritzades.  

Tots els material emprats a les avaries o reparacions diverses hauran de ser de les mateixes 

característiques que els instal·lats inicialment.  Si fos necessari canviar-los, l’adjudicatari haurà de 

sol·licitar autorització per escrit, justificant-ne la necessitat de la substitució. 

La reparació d’avaries inclou tots els treballs auxiliars així com els treballs d’obra civil i pintura 

necessaris per retornar la instal·lació al seu estat inicial. 

Els costos dels materials i recanvis a utilitzar en les reparacions de manteniment de les instal·lacions 

esportives hauran de ser validats pel responsable/s del contracte. No obstant, caldrà tenir en compte que 

per als costos dels materials i recanvis de  les reparacions serà necessari seguir el següent procediment: 

• Per als costos de materials fins als 299€ es podran adquirir sense autorització prèvia. 

• Per als costos de materials entre 300 i 14.999€ serà necessària autorització expressa per part del 

responsable/s del contracte. 

• Per als costos de materials entre 18.000 i 39.999€ serà necessari presentar un informe raonat i 

memòria tècnica descriptiva i serà necessària l’autorització expressa per part de del responsable/s 

del contracte, previ al corresponent informe tècnic.  

El cost dels materials necessaris anirà referenciat als preus ITEC (o el PVP en la seva absència) i amb el 

descompte indicat per a cadascuna de les famílies de materials que resulti de l’oferta de la oferta 

licitadora adjudicatària del contracte. s’estableix un import màxim anual de 60.000€ per al cost dels 

materials de manteniment correctiu. 

c) Reposicions 

En el cas d’obres, adequacions, reformes majors o modificació substancial d’una instal·lació per a 

millorar-ne l’eficiència o seguretat, en previsió de la finalització de la vida útil o perquè ja hagi exhaurit 

la seva vida útil (exemple: substitució d’una caldera, canvi dels captadors solars, la totalitat de la 

il·luminació, etcètera), l’adjudicatari presentarà una memòria al responsable/s del contracte. Dita 

memòria haurà d’incorporar un pressupost i la durada prevista de l’actuació.  

El cost dels materials necessaris aniran referenciats als preus ITEC i amb el descompte indicat per a 

cadascuna de les famílies de materials que resulti de l’oferta de la licitadora adjudicatària del contracte. 

En cas de què l’adjudicatari consideri convenient aplicar major descompte podrà fer-ho. 

La resta de costos necessaris aniran també referenciats als preus ITEC i amb el descompte ofert per 

l’adjudicatari. En cas de què l’adjudicatari consideri convenient aplicar major descompte podrà fer-ho. 

En tot cas, el Servei d’Esports podrà demanar valoració a altres empreses i adjudicarà els treballs a 
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aquella que es consideri tècnica o econòmicament més avantatjosa, segons la qualitat i els costos de les 

ofertes presentades.  

En el cas de què sigui escollida l’empresa adjudicatària, per executar aquests projectes, assignarà el 

personal necessari per donar compliment al calendari previst. En cap cas aquesta reforma afectarà al 

desenvolupament diari del manteniment correctiu, normatiu i conductiu a les instal·lacions esportives 

municipals.    

Totes les modificacions fetes en les instal·lacions passaran a formar part de l’àmbit d’aplicació de 

l’objecte del contracte. 

Per altra banda, l'empresa adjudicatària podrà proposar i assessorar sobre qualsevol tipus de millora o 

reforma en les instal·lacions que puguin suposar un increment de la seguretat, la funcionalitat, el confort o 

l’estètica.  

5.4. - CONDICIONS DE MANTENIMENT DELS EDIFICIS I PETITES OBRES DE REFORMA  

L’empresa adjudicatària haurà d’assegurar les mesures adequades encaminades a:  

• Garantir el correcte estat de conservació dels elements estructurals verticals i horitzontals dels 

edificis.  

• Reparar les avaries produïdes per l’ús i l’envelliment amb eficàcia, procurant minimitzar 

l’impacte sobre l’activitat dels centres.  

• Assumir les tasques administratives associades al servei.  

• Gestionar la informació associada al manteniment mitjançant un suport informàtic de Gestió de 

Manteniment Assistit per Ordinador (GMAO), amb l’objectiu de garantir un ús eficient dels 

recursos i permetre el seguiment de les prestacions contractades.  

En funció de la gravetat de l’avaria, les seves conseqüències o l’àrea funcional afectada, l’actuació haurà 

de ser més o menys immediata, distingint-se dos nivells de resposta necessària: molt urgent i normal.  

Resposta ordinària 

Les reparacions corresponents a avisos de elements constructius i altres elements que formin part dels 

edificis (excloses les instal·lacions)  seran realitzades en un termini inferior a 36 hores. En qualsevol cas, 

quan el termini sigui superior a aquest termini, s’informarà al Servei d’Esports explicant el motiu del 

retard, l’estat en què es troba la reparació a les 36 hores i la previsió de finalització. 

Aquestes actuacions aniran vinculades a la corresponent ordre de treball. Per part de responsable/s del 

contracte s’establirà quines ordres de treball han de ser prèviament autoritzades.  

Tots els materials emprats hauran de ser de les mateixes característiques que els instal·lats inicialment. 

En cas de no ser possible mantenir les mateixes característiques dels materials, s’haurà de demanar 

permís raonat per escrit al Servei d’Esports.  

Resposta molt urgent 

La resposta molt urgent es requerirà en aquells casos en què l’avaria suposi un perill per a les persones, 

pugui causar desperfectes greus a equips o instal·lacions o afectar l’activitat ordinària d’utilització dels 

equipaments esportius.  
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L’empresa de manteniment haurà d’intervenir el més ràpidament possible i com a màxim en 30 minuts. 

Aplicarà les mesures correctores que calgui per restituir les condicions de seguretat i funcionalitat en els 

equipaments esportius afectats.  

5.5. - PLA DE MANTENIMENT 

Definim el Pla de Manteniment (PM) com el conjunt estructurat de tasques que inclou les activitats, els 

procediments, els recursos i la durada necessària per executar el manteniment bàsic de les instal·lacions i 

el manteniment dels edificis i de la infraestructura esportiva. Per a la redacció del PM es facilitarà a 

l’adjudicatari l’accés a la documentació que es disposi, relativa a l’obra i a les instal·lacions.  

L’annex 1, titulat Instal·lacions Esportives Municipals de Vilanova i la Geltrú, inclou detall de les 

instal·lacions a mantenir i el seu estat.  

L’annex 2, titulat Pla d’Estalvi Energètic Complex municipal de futbol Vilanova i la Geltrú, inclou un 

estudi del grau d’eficiència energètica del Complex municipal de futbol, analitzant els equips 

consumidors d’energia, l’envoltant tèrmic i els hàbits de consum. Dels resultats obtinguts, es recomanen 

les accions idònies per optimitzar el consum en funció del seu potencial d’estalvi, la facilitat de la 

implementació i el cost d’execució. 

És possible que en el moment d’exposició al públic d’aquest plec ja estigui finalitzat el Pla d’Estalvi 

Energètic al Centre Esportiu Municipal Isaac Gàlvez Vilanova i la Geltrú. Es recomana consultar al 

Servei d’Esports si aquest document està disponible.  

L’adjudicatari, en el termini màxim de 30 dies naturals  a comptar des de l’inici del servei, haurà de 

presentar el Pla de Manteniment (PM) adaptat a les necessitats de les instal·lacions, edificis i 

infraestructura esportiva i un cop validat per part del Servei d’Esports, l’adjudicatari serà el responsable 

de la seva introducció al Programa de Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador (GMAO) elegit per 

l’adjudicatari.  

El Servei d’Esports podrà rebutjar o fer modificar el PM presentat per l’empresa adjudicatària en cas que 

aquest no asseguri el compliment dels plecs de condicions i de la legalitat vigent. En cap cas l’omissió en 

el PM d’un aspecte normatiu o d’obligat compliment d’una instal·lació que estigui recollida al Plec de 

Condicions no impedirà que l’empresa hagi d’efectuar els controls o tasques assenyalats per normativa, 

pel Plec tècnic o pel fabricant.   

El PM estarà desenvolupat per cadascun dels centres que gestionen la regidoria d’Esports, en l’actualitat:  

- Estadi de futbol i instal·lacions annexes de l’estadi de futbol 1 i 2 

- Centre Esportiu Municipal Isaac Gálvez i pista exterior coberta del Centre Esportiu Municipal 

Isaac Gálvez.  

- Pavelló Municipal d’Esports.  

- Pistes Municipals d’Atletisme Carme Sugrañes Blay.  

-  Pista poliesportiva de La Collada Sis Camins. 

- Pistes poliesportives dels centres escolars de titularitat municipal. 

- Circuit de ciclisme 

- Centre de maniobra i Estació Transformadora del Complex Municipal d’Esports. 

El PM inclourà un Pla Anual de Manteniment Bàsic (PAMB) que complirà els següents requeriments 

mínims:  
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- Englobarà totes les instal·lacions i equips relacionats a l’Annex Documental 1 d’aquest plec de 

prescripcions,  titulat Instal·lacions Esportives Municipals de Vilanova i la Geltrú, segons centre.  

- Inclourà la relació de maquinària, diferenciada per zones o seccions.  

- Recopilació, revisió i anàlisis dels manuals de manteniment dels equips.  

- Confecció de FITXES DE MANTENIMENT, amb anotació dels punts de revisió i la periodicitat 

dels controls 

- Previsió de recanvis.  

- Dotació de recursos humans.  

- Actuació per punts crítics.  

- Revisió i actualització.  

- Inclourà operacions de neteja de sales tècniques i galeries d’instal·lacions.  

- Tindrà en compte cicles de màquina, recursos tècnics disponibles, restriccions d’ús, etc,  

S’adjunta també Annex Documental 3 en aquest plec de prescripcions, titulat Pla inicial de manteniment 

del pavelló les casernes de Vilanova i la Geltrú que aporta una ajuda en quant a la provisió de recursos 

necessaris per al manteniment preventiu i correctiu al pavelló municipal d’esports. 

El Pla anual de Manteniment Bàsic (PAMB) inclourà un Pla de vigilància que té per objectiu determinar 

aquells elements que a partir de la inspecció visual és poden determinar el correcte funcionament de la 

instal·lació, com per exemple  la visualització de la pressió en un circuit solar tèrmic.  

Es defineixen les FITXES DE MANTENIMENT com aquell document que s’inclou al Pla de 

manteniment i que és l’eina de treball per a la revisió de les màquines o instal·lacions.  

El contingut bàsic d’aquestes fitxes que l’empresa guanyadora del concurs haurà d’incloure al GMAO 

elegit per l’adjudicatari és:  

- Dades d’identificació de l’equip a revisar. 

- Autorització del responsable. 

- Punts a comprovar i/o peces a substituir segons la intervenció que s’hagi de fer. 

- Llista de control (check list). 

- Referències de recanvis específics. 

- Temps invertit per tasques. 

- Apartat d’observacions. 

- Identificació i signatura personal de l’operari que ha intervingut.  

L’estructura d’aquest GMAO ha de ser flexible i capaç d’incorporar noves aplicacions que sorgeixin en el 

pas del temps. 

SISENA. - SISTEMES D’INFORMACIÓ 

6.1 SISTEMA DE GESTIÓ DEL MANTENIMENT ASSISTIT PER ORDINADOR 

L’empresa adjudicatària haurà d’utilitzar un programa de Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador 

(GMAO) a fi d’organitzar i quantificar totes les operacions de manteniment descrites per al servei objecte 

del contracte, i permetre en tot moment el seu control per part dels tècnics de l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú. També haurà d’incorporar l’assimilació dels arxius de l’anterior concessionària (és una base de 

dades Fox, i les dades es poden traslladar a format Excel) sense que aquest fet suposi cap cost a 

l’administració.  

L’adjudicatari té l’obligació de traslladar a l’Ajuntament totes les dades contingudes al GMAO en el 
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moment en què sigui requerit i, en qualsevol cas, a la finalització del contracte, d’acord amb allò establert 

en les clàusules VUITENA i 8.1 d’aquest Plec. 

6.2. - INFORMES DE GESTIÓ DEL MANTENIMENT  

6.2.1. - INFORMES 

Informació diària 

L’encarregat de l’equip informarà diàriament de les incidències al Servei d’Esports mitjançant el sistema 

de comunicació que s’estableixi. Aquesta informació haurà de comptar d’un suport informàtic 

consultable. Un cop finalitzada la intervenció haurà de complimentar i fer arribar al Servei d’Esports 

l’informe o albarà tècnic amb les anomalies solucionades o possibles millores a realitzar. 

Informe mensual 

Durant els primers 15 dies de cada mes s’emetrà un informe tècnic de l’activitat duta a terme el mes 

anterior en relació al manteniment correctiu amb indicació d’avaries, defectes o anomalies a les 

instal·lacions, número d’ordres de treball realitzades i hores empleades. 

Així mateix, dins el mateix termini s’emetrà un informe tècnic en relació al manteniment preventiu 

indicant les actuacions preventives que s’han dut a terme de conformitat amb el programa de 

manteniment proposa i el nombre d’hores invertides. 

En cas que l’empresa adjudicatària no hagi dedicat les hores previstes en el PM haurà de justificar-ho en 

l’informe i el Servei d’Esports valorar si pot ser motiu d’un incompliment de les seves obligacions i 

comportar penalització o altres conseqüències.  

Informe anual 

Durant el primer mes de l’any es realitzarà un informe resum de l’activitat realitzada durant l’any anterior 

desglossada per mesos.  

6.2.2.- LLIBRES OFICIALS I REGISTRES ESCAIENTS 

És obligació i responsabilitat de l’empresa adjudicatària establir en el pla de manteniment (PM) les 

actuacions tècniques necessàries per garantir el compliment de la normativa escaient en matèria 

d’instal·lacions dels equipaments esportius objecte d’aquest contracte. 

L’empresa adjudicatària haurà de complir els requisits i obligacions legals de les empreses instal·ladores 

per a desenvolupar els treballs objecte del plec (http://infonorma.gencat.cat/agen_requisits.html). Com a 

mínim, haurà d’ajustar-se a allò previst en: 

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa 

tensió.  

- Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions 

tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seves 

instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23. 

- Ordre 2 de febrer de 1990, pel qual es regula el procediment d’actuació administrativa per a 
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l’aplicació dels reglaments per a alta tensió en instal·lacions privades. Els articles 5, 7, 8, 9.4, 

12.3, 12.4 i 13, i el capítol 6 es troben derogats per la LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la 

seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. 

  

- Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel que s'aprova el Reglament tècnic de distribució i 

utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 

a 11. 

- Instrucció 1/2007, de 28 de febrer de 2007, de la Direcció General d’Energia i Mines, sobre 

procediment administratiu per a l’aplicació del RD 919/2006. 

- Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a 

la prevenció i el control de la legionel·losi 

- Reial Decret 865/2003 de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a 

la prevenció i control de la legionel·losi. 

- Norma UNE 100030:2017 (“Prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel·la 

en instal·lacions”). 

- Directiva Europea 89/656/CE, i normatives europees EN 795 y EN 365.  

6.2.3. – ARXIU DOCUMENTAL DE MANTENIMENT 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a custodiar durant la vigència del contracte tota aquella 

documentació, ja sigui digital o en format paper que faci referència a l’arxiu documental de les 

instal·lacions i els equips objecte del contracte.  

Durant la vigència del contracte, l’adjudicatari haurà d’actualitzar l’Arxiu que s’adjunta a l’Annex 

Documental 1, titulat Arxiu documental de manteniment. Instal·lacions Esportives Municipals de 

Vilanova i la Geltrú, amb totes les modificacions de les instal·lacions que es produeixin, altes i baixes de 

maquinària i equips, en general, qualsevol canvi que es produeixi en els actius objecte del present 

concurs. 

L’adjudicatari tindrà l’obligació de traslladar-lo a Ajuntament en el moment en què sigui requerit i, en 

qualsevol cas, a la finalització del contracte. 

SETENA.  - DEVOLUCIÓ DELS SERVEIS 

Amb una antelació mínima de quinze dies abans de finalitzar el període contractual s’ha de programar un 

traspàs dels serveis. Aquest traspàs s’ha de realitzar de forma que en tot moment el funcionament dels 

sistemes quedin assegurats durant el període de transició. 

En tot cas, a la finalització del servei, l’empresa adjudicatària haurà de garantir tant a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú com, si s’escau, a la nova empresa adjudicatària, els mitjans tècnics que permetin la 

continuïtat de la gestió del manteniment assistida per ordinador. 

Documentació a lliurar:  
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Una vegada finalitzi el contracte l’adjudicatari tindrà les següents obligacions:  

- Facilitar a l’Ajuntament un informe tècnic detallat de la situació de les instal·lacions a la finalització 

del contracte. Aquest informe s’haurà de presentar a l’Ajuntament, com a mínim abans dels dos 

mesos a la finalització del contracte. En el cas que en posterioritat al lliurament d’aquest document es 

produeixin actuacions de millora o s’hagin produït uns defectes no contemplats a l’informe tècnic 

final caldrà lliurar un informe complementari. El termini de lliurament d’aquest informe 

complementari no serà superior a un mes a comptar des de la data de finalització del contracte.   

  

- Lliurament de tota aquella documentació que forma part de la modificació o adequació d’una 

instal·lació per part de l’adjudicatari i que encara no hagi estat lliurada a l’Ajuntament. Aquesta 

documentació serà lliurada a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abans de la finalització del 

contracte.  

- L’empresa que fins el moment presta el servei haurà de facilitar a la nova empresa adjudicatària del 

servei de manteniment, tota aquella informació que es trobi al GMAO, així com aquella informació 

sobre inspeccions, controls i documentació de les instal·lacions.   

7.1. TRANSICIÓ DELS SERVEIS 

L’empresa adjudicatària és responsable de la captura i recopilació de la documentació relativa a les dades 

relacionades amb el servei, així com de l’assessorament tècnic i pràctic del funcionament dels sistemes.  

Per portar a terme aquesta transició l’empresa adjudicatària assumirà les despeses derivades d’aquestes 

actuacions i de la dedicació addicional que es necessiti. 

L’empresa adjudicatària haurà de donar compliment a la proposta del pla de transició i devolució del 

servei que hagi fet en la seva oferta de participació en el procés de contractació. 

VUITENA. - MITJANS MATERIALS, TALLER I DESPATX 

S’estableixen amb caràcter d’obligacions essencials les següents obligacions per a l’empresa 

adjudicatària: 

a) L’adjudicatària haurà d’aportar tots aquells vehicles, mitjans d’elevació, grues, mitjans de 

senyalització, EPIs, útils i eines de treball i mesura que siguin necessaris per la correcte realització del 

servei, que en cap cas repercutirà a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ni directa ni indirectament. Com 

a mínim, l’empresa licitadora haurà d’incorporar al servei dos vehicles que serveixin per poder desplaçar 

als operaris que han de desenvolupar el servei de manteniment, als diferents centres esportius.  

b) El contractista haurà de complir en tot moment allò que disposa la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, sent responsable de què s’emprin els mitjans de protecció, facilitar-los i verificant que aquests 

s’utilitzin de manera adequada. 

c) Els vehicles que l’empresa contractista ha de posar a disposició del servei estaran pintats amb els 

colors que indiqui l’Ajuntament, amb les inscripcions i anagrames que aquest igualment indiqui, de mutu 

acord amb l’empresa adjudicatària. El cost de la retolació i pintura dels vehicles anirà a càrrec de  

l’empresa contractista. 

d) Tots els càrrecs, impostos, assegurances i revisions que és derivin de l’ús dels vehicles aniran a 

compte de l’empresa adjudicatària del servei, sent aliè aquest  Ajuntament de totes les sancions que 
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puguin originar-se per l’ús i manipulació dels mateixos. 

e) Els vehicles assignats al servei de manteniment d’aquest Ajuntament, restaran en tot moment a 

disposició del mateix, durant les hores dedicades al manteniment municipal, per la prestació dels serveis 

que en cada moment reclamin els tècnics de la regidoria d’Esports. 

f) Quan el vehicle o vehicles estiguin reparant-se o de revisió, l’adjudicatari d’aquest contracte de 

prestació de serveis restarà obligat a substituir-los temporalment per altres de característiques equivalents, 

de forma que no s’interrompi el servei en cap moment. 

g) En cap moment ni els vehicles, eines ni personal assignats al contracte podran realitzar tasques al 

marge del manteniment, dintre de l’horari establert com tal.  

h) L’adjudicatari haurà d’aportar tots aquells útils, eines i mitjans d’elevació per qualsevol alçada, 

necessaris per la correcte realització del servei per part dels seus operaris. 

i) L’adjudicatària disposarà d’un despatx d’uns 16m2 situat al Centre Esportiu Municipal Isaac 

Gálvez. També disposarà d’un local d’uns 15m2 per a ús de taller i emmagatzematge d’eines i material de 

reposició situat a l’Estadi de futbol o bé als annexes de l’Estadi de Futbol. 

j) Ateses les tasques que s’encomanen al contractista les prestacions s’han de realitzar en 

dependències municipals on es troben els elements objecte de manteniment. Per això, als efectes d’evitar 

la confusió de plantilles els treballadors de l’empresa contractista i els seus mitjans materials 

s’identificaran mitjançant els corresponents signes distintius tals com uniformat o retolacions i procuraran 

en tot moment no compartir espais i llocs de treball amb el personal de l’Ajuntament (article 312, apartat 

f) de LCSP). 

NOVENA. - ALTRES DEURES DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

El personal designat per realitzar els serveis de manteniment integral serà sempre el mateix, a excepció de 

les substitucions per motiu de vacances, permisos, malaltia, etc, tenint cura de la substitució immediata en 

aquest supòsit per tal d’evitar que el servei quedi sense cobrir. 

El personal de l’empresa adjudicatària ha de recollir i guardar totes les eines una vegada utilitzades, així 

com netejar tot allò que s’embruti arrel dels serveis inclosos en el present plec de condicions. També ha 

de mantenir net i recollit el local assignat per a l’emmagatzematge de les seves eines de l’Estadi de futbol 

i el despatx, ubicat al Pavelló Isaac Gálvez.  

Les intervencions es duran a terme procurant el mínim destorb al desenvolupament de les activitats 

pròpies dels edificis. Si calgués i en certes operacions particularment molestes o sorolloses, o bé que 

requereixin l’aportació de mitjans molt aparatosos s’haurien d’establir horaris especials. 

Les intervencions o treballs que es duguin a terme es realitzaran atenent a criteris d’eficiència i qualitat, 

finalitzant amb la neteja de la instal·lació intervinguda per part dels mateixos operaris de forma 

immediata. 

El personal de l’empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment les normes de seguretat aplicables 

i en particular les que es derivin de la normativa de riscos laborals. 

L’empresa adjudicatària es farà càrrec en tot cas del cost íntegre del personal encarregat de realitzar el 

servei: sous, seguretat social, formació, roba de treball i equips de protecció individual, desplaçaments, 
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substitucions per baixes i malalties o vacances, seguretat social i qualsevol altra despesa que comporti 

l’execució del contracte, amb plena indemnitat per a l’Ajuntament. 

L’adjudicatària donarà compliment estricte a la normativa laboral i de seguretat social, respecte al nombre 

d’hores de treball per dia, hores de descans entre jornades i vacances relatives als treballadors que 

realitzin les tasques al centre.  

DESENA. - PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

L’empresa adjudicatària garantirà a tots els operaris (propis o subcontractats) tots els mitjans de seguretat 

necessaris, resta obligat a complir tota la legislació vigent en matèria de salut laboral, en particular la 

normativa de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995 i normativa de desenvolupament), essent el seu 

incompliment motiu de resolució del contracte, en virtut del que es contempla en el punt 3 de l’article 24 

de la llei esmentada. 

La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals té com a objectiu promoure la seguretat i salut dels 

treballadors mitjançant l’aplicació de les mesures i activitats necessàries per a la prevenció dels riscos 

derivats del treball, per tant, cal desenvolupar aquesta activitat preventiva d’acord amb els següents 

principis generals: 

• Evitar els riscos i avaluar-ne els que no es puguin evitar, combatent-los en el seu origen. 

• Substituir el que sigui perillós per allò que comporti poc o gens perill. 

• Establir mesures i mitjans de protecció col·lectiva i dotar de mitjans de protecció individual quan 

siguin necessaris. 

• Formar i informar als treballadors. 

En aquest sentit les empreses licitadores hauran de tenir la corresponent avaluació de riscos, així com 

l’activitat preventiva. 

Quant a la integració de la prevenció en l’activitat de l’empresa, les empreses licitadores tindran 

establerta la formació en prevenció de riscos laborals dels seus treballadors, incloent l’ensinistrament en 

els aparells i eines que s’hagin d’emprar en la seva activitat laboral, així com dotar el personal dels 

mitjans de protecció col·lectiva i individual que siguin necessaris en el desenvolupament de la seva tasca. 

En aquest sentit, l’empresa, en compliment de la normativa vigent, nomenarà una persona que exerceixi 

les funcions relatives a recursos preventius, haurà de tenir formació bàsica (curs de 50 hores) en 

prevenció de riscos laborals i acreditar-se per escrit en la documentació que aportin les empreses 

licitadores. 

Respecte als diferents plans d’emergència dels edificis, l’empresa adjudicatària s’haurà d’implicar i 

participar en la mesura que indiqui el pla corresponent i el Manual general d’autoprotecció de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per garantir la pròpia seguretat i la de les altres persones que puguin 

romandre en els centres esportius municipals; així com per preservar la integritat dels béns i patrimoni 

dels centres.  

En el cas que a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  se l’imposés alguna sanció per part de l’autoritat 

competent, com conseqüència de l’incompliment de mesures preventives per part del personal de 

l’empresa adjudicatària, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú repercutirà i deduirà aquestes quantitats de 

les factures que hagi d’abonar a l’empresa.  

La contractista té l’obligació  de presentar la planificació de la implementació del Pla de Riscos Laborals 
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en els edificis (avaluació de riscos, acció preventiva, formació), detallant per a cada fase mitjans humans i 

materials. 

S’estableix un termini màxim de dos mesos des de l’adjudicació, per a que l’empresa adjudicatària, 

desenvolupi el seu Pla de Prevenció de Riscos Laborals, propi de l’activitat a desenvolupar a les 

instal·lacions esportives, on es recollirà l’avaluació dels riscos i la planificació de l’acció preventiva, 

essent el seu incompliment motiu de resolució del contracte i d’indemnització dels danys i perjudicis 

causats a l’Ajuntament.  

Del compliment dels requisits relacionats en aquest apartat hauran de lliurar la corresponent 

documentació acreditativa. 

ONZENA. - COORDINACIÓ EMPRESARIAL 

L’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, estableix que quan en un mateix centre de 

treball s’hi duguin a terme activitats treballadors de dues o més empreses, aquestes han de cooperar en la 

aplicació de la norma de prevenció de riscos laborals i amb aquesta finalitat han d’establir els mitjans de 

coordinació que siguin necessaris. 

L’article 4 del RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 

de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació serà d’aplicació a totes les 

empreses concurrents en el centre de treball. 

En aquest sentit l’empresa adjudicatària informarà al Servei d’Esports dels treballs a realitzar en cadascun 

dels equipaments, dels treballadors que intervinguin i de la sistemàtica emprada, per tal que es puguin 

establir les mesures de protecció i prevenció adequades en relació amb els riscos existents en el centre i 

adreces a tots els treballadors que hi desenvolupin la activitat laboral, i per la seva banda, la Regidoria 

d’Esports liderarà la coordinació atenent a allò que disposa aquest reial decret en el seu capítol V, 

“Mitjans de coordinació”. En tot cas, quedarà garantida: 

• La comunicació a la persona designada per la Regidoria dels incidents, accidents o malalties 

professionals derivats de les tasques desenvolupades en els equipaments objecte del contracte. 

• La comunicació a la persona designada per la Regidoria la detecció de l’existència de riscos no 

determinats, per la seva possible correcció. 

S’establiran els protocols d’actuació necessaris per al flux d’informació entre el Servei d’Esports i 

l’empresa adjudicatària. 

Per tal de garantir la coordinació empresarial, les empreses licitadores han de presentar la corresponent 

declaració responsable. El Servei  d’Esports lliurarà a l’empresa els plans d’emergència dels equipaments 

que són objecte del contracte, i la informació sobre riscos i mesures preventives dels centres de treball.  

DOTZENA.- GESTIÓ DE RESIDUS  

L’empresa adjudicatària estarà obligada a gestionar i registrar, mitjançant transportistes i gestors 

autoritzats, l’activitat de retirada i destrucció de tots els residus generats durant l’execució de les tasques 

de manteniment. Per assegurar el compliment dels requeriments legals, hi haurà coordinació amb el 

responsable de residus de l’Ajuntament de Vilanova. En tot cas, el cost d’aquestes operacions anirà a 

càrrec del contractista. 
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TRETZENA. – INDICADORS CLAU 

Els indicadors clau són aquells que permeten al contractant mesurar quantitativament i qualitativament els 

factors crítics per l’èxit del servei i a l’empresa adjudicatària ésser avaluada per la seva eficiència i 

productivitat en les tasques desenvolupades.  

Les empreses licitadores hauran de donar compliment als indicadors clau de seguiment que hagin 

presentat en la seva oferta i que, com a mínim, han de contemplar les variables mostrades en la següent 

taula: 

Indicadors claus  Periodicitat  Nivell 

d'acceptació  

Percentatge mensual d'OT preventives executades 

respecte les planificades  

Mensual  > 80%  

Temps de resolució de les sol·licituds de desperfectes i 

de reposició de petit material  

Mensual  > 75% en 24 h  

Mostreig d'ordres de treball preventives/normatives per 

comprovar la seva correcta execució  

5% OT editades 

mensuals 

100% correcte 

execució  

Mostreig d'ordres de treball correctives per comprovar la 

seva correcta execució  

5% OT editades 

mensuals 

100% correcte 

execució  

Percentatge d'ordres de treball tancades no resoltes sense 

justificació  

Mensual < 2%  

Percentatge anual d'OT normatives realitzades respecte 

les planificades  

Anual  100%  

Actualització de l'inventari a la base de dades al GMAO Als 3 mesos de l'inici 

del servei  

100%  

Presentació de l'informe mensual d'activitat  Dia 15 del mes següent  100%  

 

Les dues parts es reuniran trimestralment per analitzar l’evolució dels indicadors i valorar, en el seu cas, 

les correccions que corresponguin. 

CATORZENA. – MONITORITZACIÓ  

La monitorització ha de servir per conèixer el consum diari dels diferents centres esportius que queden 

compresos en l’àmbit del present plec de condicions, per fer-ne el seu seguiment energètic.  

L’empresa adjudicatària facilitarà tots aquells tràmits que puguin comportar la monitorització de les 

instal·lacions esportives.  

L’empresa adjudicatària és farà càrrec dels costos associats a la comunicació entre els sis equips de 

monitorització situats a les dependències municipals i l’empresa externa que actualment disposa del 
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contracte de gestió de la comptabilitat energètica a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant la 

utilització d’un programari que permet analitzar els consums energètics.  

L’Ajuntament facilitarà als licitadors una clau per poder veure els consums energètics, en aquelles 

dependències esportives on el sistema es trobi en funcionament.  

Els costos anuals s’han estimat a partir dels següents costos unitaris: 

  

- Cost mensual utilització servidor extern:  3,50 € 

- Cost mensual targeta SIM:  4 € 

Els costos anuals estimats són de 540€ (sense IVA) i es desglossen a continuació: 

- Cost total anual  = (cost mensual targeta SIM + cost mensual servidor extern) x 12 mesos 

x 6 equipaments  

- Cost total anual = (3,50 + 4 ) x 12  x 6 = 540 €; per cada equipament s’estima un cost 

unitari de  90€/ anuals. 

Aquests costos estan inclosos en el cost del manteniment ordinari i per tant en el Pressupost Bàsic de 

Licitació. 

Per a la utilització de qualsevol altre sistema de monitorització o de telegestió caldrà l’aprovació del 

Servei d’Esports.  

La mesura de les aportacions es realitzarà d’acord amb el ITE 3 del RITE.  

QUINZENA. – AUDITORIA ENERGÈTICA  

L’adjudicatari haurà de desenvolupar una auditoria energètica a les instal·lacions esportives, o bé podrà 

contractar a una empresa externa que hagi realitzat dues auditories energètiques o més per a altres 

administracions públiques durant els últims 2 anys. 

La realització de l’auditoria energètica de l’Estadi de futbol i les seves instal·lacions annexes, així com 

també del Centre Esportiu Municipal Isaac Gálvez, queden excloses de les obligacions de l’adjudicatari, 

ja que les està desenvolupant la Diputació de Barcelona. 

  

L’objectiu mínim de l’auditoria haurà de contemplar els següents apartats:  

• Conèixer la situació real de les instal·lacions esportives.  

• Disposar dels consums energètics de les instal·lacions esportives.  

• Determinar aquelles instal·lacions que cal que siguin substituïdes per unes altres de més eficients 

o que siguin obsoletes.  

• Quantificar l’estalvi energètic 

• Estudi econòmic de les inversions a efectuar.  

• Mesura el rendiment de les calderes.  

• Període amortització inversions.  

• Calendari substitució d’equips.  

• Analitzar la potència òptima de la instal·lació. Corbes de consum (mitjançant la col·locació d’un 

analitzador de xarxa) o mitjançant els equips monitoritzats.  
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El Servei d’Esports i l’adjudicatari determinaran qualsevol canvi que pugui afectar a la metodologia i 

mesures de l’auditoria energètica a desenvolupar.    

Per desenvolupar l’auditoria energètica l’empresa adjudicatària disposarà de sis mesos de termini. El 

termini s’iniciarà a partir de la data d’inici de la prestació dels serveis.  Aquests terminis únicament es 

podran modificar si ho acorden ambdues parts. Finalitzat el termini de sis mesos, caldrà lliurar al Servei 

d’Esports l’auditoria energètica. 

El licitador inclourà en la seva oferta una memòria amb una descripció detallada de com preveu 

desenvolupar aquesta auditoria, amb especial atenció a la descripció de cadascuna de les instal·lacions 

esportives; l’adjudicatari restarà obligat a desenvolupar l’auditoria segons l’oferta presentada.  

 

ANNEX DOCUMENTAL 1 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

ANNEX DOCUMENTAL 2 

Pla d’Estalvi Energètic Complex municipal de futbol Vilanova i la Geltrú 

 

ANNEX DOCUMENTAL 3 

Pla d’Estalvi Energètic pavelló poliesportiu Isaac Gàlvez Vilanova i la Geltrú 

 

ANNEX DOCUMENTAL 4 

Pla inicial de manteniment del pavelló les Casernes de Vilanova  i la Geltrú 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE 
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SERVEIS DE GESTIÓ DE MANTENIMENT INTEGRAL I DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS DE L’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A ADJUDICAR 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 

 

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

 
1. El contracte té per objecte la prestació de serveis de manteniment integral i de 
millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions esportives municipals de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb les característiques i condicions regulades al 
Plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP). 
 
Aquest servei d’acord amb allò que preveu l’article 25.1 d) i l), en relació amb l’article 
85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LBRL) és un servei públic 
de competència municipal i de prestació no obligatòria d’entre els que conformen “d) 
Infraestructura viaria i altres equipaments de titularitat municipal; l) promoció de 
l’esport e instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.” 
 
Tot això a l’ empara d’ allò previst en l’ article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant, LCSP) 
 

 
2. D’acord amb allò que preveu l’article 99.3 LCSP. No s’ ha considerat convenient 
dividir l’ objecte d’ aquest contracte en lots pels motius que l’execució de cadascuna de 
les parts i la seva coordinació fos excessivament complexa des d’un punt de vista 
tècnic, en estar íntimament relacionades tant pels serveis a prestar com per les 
ubicacions coincidents. Aquest fet podria soscavar una execució adequada dels 
serveis objecte del contracte. 
 
3. El Codi CPV que correspon és 50700000-2 Serveis de reparació i manteniment 
d’equips d’edificis. 
 
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, la insuficiència de mitjans tècnics i de 
personal per satisfer les necessitats del contracte, dels criteris d’adjudicació i la resta 
de requeriments recollits a la LCSP estan acreditats a l’expedient. 
 
 
1.3) Pressupost base de licitació 

 
 Tipus licitatori: 

 
1. El pressupost base de licitació és de 329.814,55€ més 60.896,08€ corresponents al 
21% d’IVA, que fan un total de 399.075,60€. 
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El pressupost de licitació es desglossa de la manera següent: 
 

 Manteniment bàsic i resta d’obligacions de l’adjudicatari. S’estima un cost total 
anual de 182.199,14€:  
 

a. Costos directes: 
 

i. Mà d’obra:  
 

1. Un encarregat general qualificat amb formació 
professional de segon grau o superior. El sou anual de 
l’encarregat a subrogar és de 23.455,98€ més un plus de 
75€ les setmanes de guàrdia segons pacte individual de 
servei d’urgències. S’estima un total anual de 
24.433,66€. El cost estimat de seguretat social de 
l’empresa és de 7.586,65€ i la seva substitució per 
vacances de 2668,36€. Cost total estimat 34.688,67€. 

 
 

2. Tres operaris amb qualificació de formació professional 
de primer grau com a mínim. El sou anual dels oficials 
primera a subrogar és de 22.599,90, corresponen al grup 
professional 5 del conveni de la indústria siderúrgica de 
Barcelona. S’afegeix un plus de 75€ les setmanes de 
guàrdia segons pacte individual de servei d’urgències. 
S’estima un total anual de 70.732,74€. El cost estimat de 
seguretat social de l’empresa és de 21.962,51€ i la seva 
substitució per vacances de 7.724,61 €. Cost total 
estimat 100.419,85€. 
 

Els costos de personal s’han considerat atenent al conveni 
col·lectiu de treball del sector de la indústria 
siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 
2018-2019 (codi de conveni núm. 08002545011994), 
publicat al BOPB  de data 31-10-2018. 

  
ii. Aprovisionament. Consums de mercaderies, matèries primes i 

altres matèries consumibles utilitzades en el manteniment bàsic i 
en la monitorització. El cost total s’estima en 15.000€, dels quals 
s’estima que 540€ corresponen a la monitorització i que 
s’obtenen del següent càlcul  (cost mensual targeta SIM + cost 
mensual servidor extern) x 12 mesos x 6 equipaments = (3,50 + 
4 ) x 12  x 6 = 540€. 

 
iii. Serveis exteriors. S’estima un cost de 3.000€. 
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b. Costos indirectes d’estructura imputables al contracte. S’estimen en un 
13% dels costos directes del manteniment bàsic, el qual són 
19.904,11€. 
 

c. Despeses eventuals. S’estima en un 6% dels costos directes del 
manteniment bàsic, 9.186,51€. 

 

 Manteniment correctiu. S’estima un cost total màxim anual de 147.615,41€. 
 

a. Costos directes: 
 

i. Mà d’obra: Cost màxim estimat a partir del cost hora previst per 
al grup professional 5 del conveni de la indústria siderúrgica de 
Barcelona: 2910 hores * 11,55 €/hora * 1,31052 = 44.046,56€. 

 
Els costos de personal s’han considerat atenent al conveni 
col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de 
la província de Barcelona per als anys 2018-2019 (codi de conveni 
núm. 08002545011994), publicat al BOPB  de data 31-10-2018.  

 
ii. Material correctiu. S’estima en 80.000€ màxims anuals. 

 

b. Costos indirectes d’estructura imputables al contracte. Són un 13% dels 
costos directes del manteniment correctiu, el qual com a màxim són 
16.126,05€. 
 

c. Despeses eventuals. Són un 6% dels costos directes del manteniment 
correctiu, el qual com a màxim són 7.442,79€. 

 

El pressupost base de licitació corresponent al manteniment correctiu és un 
pressupost limitatiu, en el qual l’empresari s’obliga a executar el servei correctiu 
per un preu unitari determinat, sense que el nombre total de prestacions 
incloses en l’objecte del contracte estigui definit amb exactitud per estar 
subordinades les mateixes a les necessitats de l’Administració. 
 
El preu unitari determinat que conforma el preu del manteniment correctiu serà 
el resultat d’aplicar 11,55€/hora de personal més el material utilitzat aplicant el 
descompte ofertat per l’empresa licitadora. 
 

2. Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost 
base de licitació corresponent al manteniment bàsic (182.199,14€), 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
 

3. 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. 

 
1.4) Existència de crèdit 
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1. El contracte es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
33.3420.2279900 / Gestió d’instal·lacions esportives 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, tindrà una durada d’un any. 
 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 
35.1.g) LCSP. 
 
2. Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte durant un any més, de mutu acord 
amb el contractista, mitjançant acord exprés de l’òrgan de contractació. 
 
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb 
una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte. 

 
La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts. 

 
1.6) Valor estimat   
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants 
de la LCSP, és de 725.592,01 euros, exclòs l’IVA. 
 
Atès el que preveu l’ article 101.5 de la LCSP, el mètode de càlcul per determinar 
l’import del VEC és el següent: 
 

a) Pressupost base de licitació: 329.814,55€  
b) Pròrrogues: 329.814,55€  
c) Modificacions previstes: 65.962,91€ 

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

 
El preu del contracte s’ha calculat atenent als preus del mercat aplicables a un tant 
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alçat a la totalitat de les prestacions del contracte, considerant els preus referits a 
components de la prestació, a unitats d’execució i temps i altres components de la 
prestació. 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, està subjecta a regulació 

harmonitzada i és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a 
terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació 
automàtics, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i 
concordants de la LCSP. 

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

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

Les empreses que estiguin interessades a participar en aquest procediment podran 
requerir informació addicional sobre els plecs en les condicions establertes a l’article 
138.3 LCSP. Les respostes emeses respecte aclariments dels plecs i resta de 
documentació reguladora de la licitació es publicarà 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  
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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 1.9 del present plec 
 

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

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

 
SOBRE ÚNIC  

 
Contindrà la documentació administrativa següent: 

  

a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per 

contractar amb el sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic 

de contractació (DEUC). 

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

b) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per 

contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el 

model que consta com annex 1 al PCAP.  

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

 

c) L’oferta econòmica, segons el model annex 2 al  PCAP i la resta de criteris 
d’adjudicació avaluables de forma automàtica. 

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

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

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

 
 Disposar de la solvència següent: 
 

a) Solvència econòmica i financera: 
 

Requerirà que s’acrediti un volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any 
de major volum dels tres darrers conclosos, haurà de ser almenys igual a 
725.592,01 euros.  

 
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà mitjançant els seus comptes 
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit 
en aquest registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en el qual 
hagués estat inscrit. Els empresaris individuals acreditaran llur volum anual de 
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil. 

  
b) Solvència professional o tècnica: 

 

S’apreciarà amb els mitjans següents, acreditats acumulativament: 
 

a) Una relació dels treballs realitzats, d’igual o similar naturalesa, en el curs dels 
darrers tres anys que inclogui un import anual acumulat dels quals l’any de més 

execució sigui igual o superior a 230.870,19 euros, dates i destinataris, públic o 

privat la qual s’acompanyarà de certificats de bona execució expedits o visats per 
l’òrgan de contractació, quant el destinatari sigui una entitat del sector públic; quant 
el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat o, mitjançant una 
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acrediti la realització 
de la prestació.  

 
Per determinar que el servei és de la mateix o similar naturalesa que el que 
constitueix l’objecte del contracte es tindrà en compte els tres primers dígits dels 
codis respectius de la CPV. 

 
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques que participaran en el 
contracte. Com a mínim s’haurà de garantir la disponibilitat del personal següent: 

 
- Un Enginyer Tècnic Industrial, Enginyer tècnic d’Obres Públiques, Arquitecte 

Tècnic o superior i amb 10 anys d’experiència al sector, com interlocutor vàlid 
entre l’empresa adjudicatària i l'Ajuntament, encarregat de la direcció facultativa.  
 
La titulació s’acreditarà mitjançant original o copia compulsada de la titulació 
exigida. 
 
L’experiència s’acreditarà mitjançant contractes de treball o qualsevol altra 
documentació que ho pugui acreditar. 
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c) Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es 
disposa per a l’execució del servei, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació 
acreditativa pertinent quan li requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de 
contractació. 
 
Com a mínim es requereix  vehicles, mitjans d’elevació, grues, mitjans de 
senyalització, EPIs, útils i eines de treball i mesura que siguin necessaris per la 
correcte realització del servei, que en cap cas repercutirà a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú ni directa ni indirectament.  

 
 Els requisits de capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar a què es 
refereixen els apartats anteriors, han de concórrer en la data final de presentació 
d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte. 
 

c) Classificació empresarial: 
 
No es requereix la classificació en els contractes de serveis. No obstant, d’acord amb els articles 37 a 39 del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, els licitadors podran acreditar la solvència mitjançant la 
seva classificació  en els grups i subgrups que es detallen a continuació: 
 
Grup P) Serveis de manteniment i reparació d’equips i d’instal·lacions 
Subgrup 1: Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions elèctriques i electròniques. 
Subgrup 2: Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions de fontaneria, conduccions d’aigua i gas. 
Subgrup 3: Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions de calefacció i aire condicionat. 
 
Subgrup 1: categoria 3 
Subgrup 2: categoria 3 
Subgrup 3: categoria 3 
 

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

 
 

1.12) Criteris d'adjudicació automàtics 

 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa seran els que a continuació 
s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells. 
 
1. Criteris avaluables de forma automàtica.................................... fins a 100 punts. 
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1.1 Oferta econòmica del manteniment bàsic i resta d’obligacions de 

l’adjudicatari.....................................................................................................fins a 54 

punts 

 
L’empresa licitadora haurà de presentar oferta que iguali o millori el pressupost base 
de licitació corresponent al manteniment bàsic anual 182.199,14 € ( més 21% d’IVA). 
 
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 54 punts. 
Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre 
ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la següent fórmula: 
 

                      ((1)-(3)) x 4 

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

                        (1)-(2) 

 

 

On: 

1. Preu base de licitació del manteniment bàsic: 182.199,14€ (IVA exclòs) 

2. Millor oferta presentada 

3. Oferta preu del licitador que es valora 

4. Puntuació màxima establerta per aquest criteri 
 
 
1.2 Descomptes preus materials de manteniment correctiu.......... fins a 20 punts 

Els licitadors hauran de presentar una oferta del tant per cent de descompte que 
ofereixin per a cadascuna de les famílies de materials de la taula següent, prenent 
com a referència la base de dades de preus ITEC, més econòmics, a igual qualitat, en 
primera instància o PVP en cas de no existir aquests. S’exclou l’IVA. 
 
Des de D1 i fins a D11 s’identifiquen a continuació cadascun dels tant per cent de 
descompte que hauran d’ofertar els licitadors per a cadascuna de les famílies de 
materials. 
 

Famílies de 
materials 

Materials inclosos 
Descompte 

ofertat 

Electricitat 
Cablejats, canonades i safates metàl·liques i de 
plàstic, làmpades d'interior i exterior, elements 
de protecció i maniobra, quadres, caixes de 

 
D1  
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connexions, etc.. 

Fontaneria 

Canonades de coure, acer galvanitzat, vàlvules 
(incloent termostàtiques), accessoris coure i 
ferro, escalfadors en general, acumuladors, 
interacumuladors, sanitaris i aixeteria, 
aïllament, vasos expansió, bombes de 
recirculació, impulsió i retorn. 

 
D2 

Calefacció 

Calderes, bescanviadors de calor, canonades 
d'acer negre i inoxidable, vasos d'expansió, 
vàlvules, aïllament tèrmic, programadors, 
sondes i aparellatge en general, bombes de 
recirculació, impulsió i retorn, canvi calderes.  

 
D3  

Aire condicionat 
domèstic (< 15 kW) 

Aparells d'aire condicionat, fred o  bomba de 
calor tipus domèstic, aïllament tèrmic, 
termòstats, bombes condensats, vàlvules. 

  
D4 

Aire condicionat 
industrial (> 15 kW) 

Aparells d'aire condicionat, refredadores o 
bomba de calor (unitats interiors i exteriors), 
tipus industrial, recuperadors entàlpics, 
aïllament tèrmic, termòstats, bombes 
condensats, dipòsits d’inèrcia, bombes de 
recirculació, sondes, pressòstats, termòstats, 
valvuleria en general, caixes de ventilació 
(aportació i extracció), conduccions de xapa o 
fibra. 

  
D5 

Obra 

Sacs de formigó de diferents graus, arena, 
elements de construcció (bigues de formigó i 
metàl·liques, totxos ceràmics o de formigó, 
maons…), mantes i pintures bituminosos per 
filtracions d'aigua, pladur. 

  
D6 

Fusteria 
Taulons de fusta, portes, marcs, tapetes, 
taulons, petit material (frontisses, manilles, 
panys), suro. 

  
D7 

Serralleria  
Planxes de ferro llises o perforades, bigues 
ferro, canonades quadrades o circulars, petit 
material (frontisses, manilles, panys) 

  
D8 

Pintura 
Pintures en general, imprimacions, massilles, 
vernissos, elements dissolvents. 

  
D9 

 
  

Material esportiu 
Material per reparar els motors de les cistelles 
de bàsquet, els canons de rec, les porteries,...  
 

 
D10 

Altres 
Materials corresponents a famílies de materials 
diferents a les anteriors 

 
D11 
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A cadascuna de les famílies de materials se li aplicaran els següents coeficients de ponderació: 
 
 

Famílies de materials Coeficients de 
ponderació 

Electricitat  2 

Fontaneria 2 

Calefacció 2 

Aire condicionat domèstic (< 15 kW) 1 

Aire condicionat industrial (> 15 kW) 1 

Obra 1 

Fusteria 1 

Serralleria  1 

Pintura 1 

Material esportiu 1 

Altres 1 

 
 
La puntuació final del criteri A.2. s’obtindrà a partir de la següent fórmula:  
 
 
  Puntuació =      20   x       mo  

                                 
                                           ov 
 
-ov és l’oferta a valorar. S’obté de la següent fórmula, ponderant els descomptes 
ofertats per a cadascuna de les famílies de materials amb la puntuació màxima de 
cada família de materials. 
 
ov = (2 x D1 + 2 x D2 + 2 x D3 + D4 + D5 + D6 + D7 + D8 + D9 + D10 + D11)/14 
 
mo. correspon a la millor oferta, és a dir, al major descompte ofertat entre totes les 
ofertes dels licitadors. 
 

 
1.3 Complement auditoria energètica................................................. fins a 6 punts 

Obligatòriament l’auditoria energètica haurà d’incloure:  
 

- Inventari de les instal·lacions licitades.  
- Estudi consums energètics anuals de cada instal·lació 
- Proposta d’elements obsolets, deteriorats o poc eficients a substituir.   
- Inversió econòmica a realitzar en equips més eficients.  
- Percentatge d’estalvi obtingut en funció de les millores energètiques 

proposades.  
 
En aquests apartat els licitadors poden presentar aquelles actuacions que puguin 
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complementar a l’auditoria energètica. Per fer-ho es puntuarà cada actuació 
complementaria proposada amb 3 punts per cada actuació fins a un màxim de 6 punts.  
 
Les actuacions complementàries que es valoraran seran les següents:  
 
1.- La realització de la certificació energètica a la totalitat d’edificis licitats que no en 
disposin.  
2.- Estudi de l’envolvent de tots els edificis amb propostes de millores de l’aïllament 
dels edificis. 
 

1.4 – Millores tecnològiques .............................................................. fins a 20 punts   

En aquest apartat els licitadors poden presentar millores tecnològiques. Es valoraran 
les següents: 
 

- En el cas de que el licitador executi un sistema de monitorització que pugui 
facilitar la mesura de la temperatura dels acumuladors, anells de recirculació, 
punts crítics, pel control de la legionel·la a la totalitat de les instal·lacions 
esportives municipals que requereixin d’aquest control sense cost addicional 
per a l’Ajuntament (puntuació de 16 punts). 
 

- En el supòsit de que el licitador executi un sistema per la monitorització  de 
l’energia solar tèrmica (ACS) aportada a la instal·lació tèrmica de l’estadi de 
futbol, a l’annex 1 i a Pista poliesportiva de la Collada Sis Camins sense cost 
addicional per a l’Ajuntament (puntuació de 2 punts) 
 

- Per la disposició d’un sistema GMAO amb un sistema obert de programació 
(puntuació 2 punts) 

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

 
 

En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a 
l’article 147 LCSP 

 
 

1.14) Termini per a l’adjudicació 

 

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

 
1.15) Variants 

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

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

 

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

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

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

 
1.17) Garantia provisional 
 

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

 
 
1.18) Garantia definitiva 

 
 La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà 

la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.  
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La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes 
a l’article 108.1 LCSP.  
 

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

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

 
1. El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 

 
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització del 
contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de 15 dies hàbils des que 
es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació del contracte. 
 
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari 
s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en 
qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la 
recepció del requeriment. 
 
2. 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. 

 
3. 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 
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. 
 

4. 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. 
 

5. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 

6. 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 
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contractant. 
 

7. 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 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. 
 

2)El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 
contractual amb l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, als principis ètics i a les regles 
de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, 
d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a: 

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

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol 
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 
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 Comunicar a l’ Ajuntament les possibles situacions de conflicte d’interessos o 
d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o 
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 

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

 

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

 

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

 

3 )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. 

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

5) El contractista no serà responsable dels danys i perjudicis que tinguin la seva causa 
immediata i directa en una ordre especifica de l’Ajuntament comunicada per escrit. 
 
 
2.3) Condicions especials d’execució 

 
1. Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses 
subcontractistes, són les que s’estableixen a continuació, així com les que 
s’estableixen com a tals en altres clàusules d’aquest plec. 
 
Condicions especials d’execució: 
 
a) Amb la finalitat d’afavorir la formació en el lloc de treball, l’empresa contractista ha 
de presentar, juntament amb la memòria anual, una relació de la formació que ha rebut 
el personal adscrit a l’execució del contracte. 
 
b) Durant tot el període d’execució del contracte, l’empresa contractista està obligada a 
no minorar les condicions de treball, en matèria de jornada i salari, en termes 
actualitzats, així com a incorporar qualsevol millora sobre la legislació laboral bàsica 
aplicable que corresponguin en cada moment als treballadors adscrits al contracte, en 
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funció del conveni col·lectiu que resulti d’aplicació. L’adjudicatari haurà de lliurar la 
documentació justificativa del seu compliment a requeriment de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del 
servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 
 
A aquest efecte, 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, 
les mesures aplicables per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i 
homes en l’àmbit laboral, eliminació d’estereotips i fomentar la igualtat efectiva i real 
entre dones i homes.  
 
d) Amb la finalitat de garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i 
el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, l’adjudicatari 
haurà de lliurar la documentació justificativa del seu compliment a requeriment de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
L’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució del contracte es 
consideraran obligacions essencials del contracte a l’efecte de què el seu 
incompliment podrà comportar la imposició de penalitats i/o la resolució del contracte 
d’acord amb allò que preveu l’article 211.1f) de la LCSP, de manera que el seu 
incompliment serà causa de resolució del contracte. 
 

 
2.4) Modificació del contracte 

 

 
El present contracte podrà ser modificat per raons d’interès públic, d’acord amb la 
prerrogativa de l’Administració Pública en els contractes administratius, prevista a 
l’article 204 de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Els supòsits d’ampliació del contracte vindrà determinat per les següents causes i no 
podran alterar essencialment l’objecte del contracte: 
 

- Increment de les instal·lacions a mantenir, o bé 
- Disminució de les instal·lacions a mantenir 

 
La modificació no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el 
contracte. 
 
En aquests casos l’import corresponent a aquesta modificació no podrà superar el 
20% del preu inicial del contracte:  65.962,91€. 
 
Procediment per a l’aprovació de la modificació del contracte:  
 

1. Resolució d’inici d’expedient de modificació de contracte. Els serveis tècnics 
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municipals responsables de l’execució del contracte emetran informe tècnic 
motivant la modificació del contracte i la variació de l’import que representi 
aquesta. 

2. Audiència prèvia del contractista en un termini previ de 5 dies a l’aprovació per 
part de l’òrgan de contractació. 

3. Informe de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció. 
4. Proposta d’acord de modificació del contracte elevada a l’òrgan de 

contractació. 
5. Fiscalització de l’expedient de modificació i de la despesa per la Intervenció. 
6. Resolució motivada de l'òrgan de contractació. 
7. Notificació al contractista. 

 
Les modificacions que puguin sorgir en l’execució del contracte seran obligatòries per 
a l’empresa adjudicatària en els termes previstos en el LCSP. 

 
 

2.5) Règim de pagament 
 
 
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. El contractista presentarà factures mensuals per import corresponent al 
manteniment preventiu. 
 
Pel que fa al manteniment correctiu només es presentarà factura en cas que s’hagi dut 
a terme aquest manteniment aplicant 11,55€/hora previst per al grup professional 5 del 
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conveni de la indústria siderúrgica de la província de Barcelona per als anys 2018-
2019 (codi de conveni núm. 08002545011994), publicat al BOPB  de data 31-10-2018 i 
el descompte amb els preus dels materials ofertat per l’empresari en el moment de 
presentació de l’oferta.  
 
 
2.6) Revisió de preus 

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

 
1. 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. 

 
C)  La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la 
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la 
repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents:  
 
a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de 
l’import del subcontracte. 
 
b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el 
segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 LCSP 
 
 
2. Els incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es 
qualificaran en: 

 
1) Lleus  
2) Greus  
3) Molt greus 
 
 

1) Es qualifiquen com a lleus els incompliments o compliments defectuosos en 
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin qualificades com a 
greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals, 
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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. 
d) La manca de puntualitat en la iniciació del serveis respecte l’horari previst, i 
l’endarreriment en general en el compliment de les obligacions.  
e) La desobediència a les ordres donades pels tècnics o tècniques municipals o que 
transcorrin més de 2 dies sense atendre-les.  
f) No avisar de la incorporació de personal nou o en cas que es produeixin canvis.  
g) Dificultar la inspecció als serveis tècnics municipals sempre que la desobediència 
no sigui sistemàtica.  
h) Tots els actes o conductes del contractista o del seu personal que posin en perill 
o puguin perjudicar el bon estat del material afecte dels serveis.  
i) Qualsevol altra infracció que impliqui una negligència simple en la prestació del 
servei o bé un incompliment defectuós de les obligacions del contracte.  
j) Incompliments parcials de l’execució de les obligacions del contracte 
 

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

 
a) Compliment defectuós o incompliment reiterats (més de dues vegades) de les 
funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.  
b) Incompliment dels compromisos assumits a l’oferta presentada.  
c) Incompliment dels criteris d’adjudicació proposats per l’adjudicatari  
d) L’incompliment de les condicions especials d’execució  
e) La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu. 
f)  Negativa a cooperar amb la corporació municipal. 
g) Per l’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació 
en contractes de treball prevista a la clàusula 2.12, en els termes previstos a l’article 
130 LCSP.  
h) Per no disposar del material adequat per desenvolupar les tasques requerides.  
i) En el cas de no substituir el material defectuós una vegada ja ha estat aprovat pel 
Departament d’Esports.  
j) Per no introduir les dades al programa de Gestió de Manteniment Assistit per 
Ordinador (GMAO) 
k) En el cas d’endarrerir més d’un mes el lliurament dels informes previstos en el 
Plec de prescripcions tècniques, sense cap causa justificativa.  
l) Per endarrerir un mes la finalització de l’obra prevista i aquesta demora sigui 
atribuïble a l’adjudicatari.  
m) En el cas de no lliurar les mostres de legionel·la al laboratori acreditat durant el 
període previst per la normativa vigent.   
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n) En el cas de que la temperatura del circuit no sigui l’assenyalada segons 
estableix la normativa vigent en matèria de legionel·la.    
o) La manca dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del treball 
encarregat.  
p) La modificació del servei, sense causa justificada i sense notificació prèvia.  
q) Incompliment dels acords o decisions de l'Ajuntament, sobre variació de detall 
que no impliquin major despesa per a l'adjudicatari.  
r) La falsedat de la informació que faciliti a l’Ajuntament.  
s) La insuficiència de personal i/o qualificació professional inferior a l’ofertat.  
t) La inexistència de mitjans tècnics especificats a l’oferta, o la manca d’operativitat 
d’aquests.  
u) No comunicar immediatament als serveis tècnics municipals les deficiències o 
irregularitats en la prestació del servei.  
v) Desobediència a les indicacions municipals que tinguin reconeguda urgència o 
que transcorrin més de 7 dies sense atendre una ordre ordinària.  
w) La manca d’higiene i neteja dels vehicles i materials utilitzats.  
x) Per no complimentar correctament els  llibres oficials. 
y) Per no desenvolupar correctament el manteniment normatiu. 
z) Per no desenvolupar correctament el Pla de Manteniment (PM). 
1a) Per no monitoritzar els consums energètics. 
1b) En el cas de no efectuar l’auditoria energètica.  
1c) Per no donar compliment a la IT3.  
1d) En el cas de no lliurar els informes previstos al Plec de prescricpcions 
tècniques.  
1e) En el cas que l’empresa adjudicatària no apliqui el percentatge de descompte 
indicat amb la compra de material.  
1f) Tots els actes de negligència en la prestació dels serveis que arribin a afectar la 
sanitat local.  
1g) La dotació insuficient i no justificada dels equips de treball (tant personal com el 
material).  
1h) La incorporació al servei de personal sense cap coneixement de les seves 
obligacions ni formació prèvia.  
1i) En el cas de que la resposta a una avaria urgent sigui superior a 30 minuts. 
1j) En cas de no presentar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals en els termes 
previstos a la clàusula onzena del plec de prescripcions tècniques. 
1k) L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació si s’escau.  
1l) El retard o l’impagament de, com a mínim, dues mensualitats als treballadors a 
carrer de l’empresa adjudicatària, d’acord amb allò establert en l’article 29.1 del 5 
Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei de l'Estatut dels Treballadors.  
1m) La desobediència reiterada a les ordres escrites de l'Ajuntament, relatives a la 
prestació del servei. Per reiteració s'entendrà l'incompliment de tres o més ordres.  
1n) L’incompliment de qualsevol de les prestacions ambientals, sanitàries o 
d’higiene contingudes en les disposicions de caràcter general o que li hagin estat 
notificades per escrit.  
1o) La manca dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del treball 
encarregat quan hi hagi un risc potencial per a usuaris d’especial atenció (nens i 
gent gran).  
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1p) No presentar al registre general de l’Ajuntament els TC1 i TC2 dels treballadors. 
1q) Paralització o interrupcions no justificades en la prestació del servei.  
1r) Frau en la forma de realitzar el servei.  
1s) Qualsevol altre incompliment de condicions especials d’execució establertes en 
l’article 202.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
1t) Demores després d’haver estar requerit. 
1u) La no disposició de personal suplent per a un determinat servei. 
1z) La passivitat, el deixament i la desídia en la realització del servei.  
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa 
contractada és propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

 
2.11) Cessió i subcontractació 

 
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. 
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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. 
 
2.1 L’empresa contractista pot concretar amb altres empreses la realització parcial de 
la prestació objecte d’aquest contracte. 
 
2.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte 
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil 
professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, 
dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la 
intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un 
DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. 
 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin 
a allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies 
de que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les 
justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament 
amb anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís 
l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini 
la seva oposició. 
 
D’acord amb el Reglament d’execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 
2016, pel qual s’estableixi el formulari normalitzat del document europeu únic de 
contractació, les empreses licitadores han d’indicar en el DEUC la intenció de 
subscriure subcontractes i, a més, han de facilitar la informació prevista en les 
seccions A i B de la part II (informació sobre l’operador econòmic i els seus 
representants) i en la part III (informació relativa als motius d’exclusió) del DEUC 
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respecte de cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. 
 
Així mateix, han de facilitar la informació que requereix la part IV del DEUC relativa als 
criteris de selecció. 
 
2.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 
contracte, i com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la 
intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén 
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants 
legals de  l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per 
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva 
experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. 
 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és 
suficient per acreditar l’aptitud. 
 
2.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes. 
 
2.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 LCSP 
 
2.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de 
la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la 
repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents:  
 
a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de 
l’import del subcontracte. 
 
b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el 
segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 LCSP 
 
2.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 
contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del 
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral a què es refereix la clàusula 2.16 d’aquest plec, així com de l’obligació de 
sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de 
dades. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o 
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista 
principal. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Adminsitració 
contractant per les obligacions concretes amb elles per l’empresa contractista, com a 
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conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
8. En cap cas l’empresa  o les empreses contractistes poden concertar l’execució 
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb 
l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar 
previstes en l’article 71 LCSP. 
 
9. L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
10. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
11. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 LCSP. 
 
Quant l’import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu, l’Administració 
comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a 
les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. 
 

A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar quan se li sol·liciti, relació 
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb 
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de 
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions 
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu 
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la 
clàusula 2.7 d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats. 
 

 
 
 

2.12) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 
 
1. D’acord amb allò que preveu l’article 130 de la LCSP en relació amb l’article 35 i 
següents del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúgica 
de la província de Barcelona per als anys 2018-2019 (codi conveni núm. 
08002545011994) publicat al BOPB de data 31 d’octubre de 2018, a la finalització de 
l’execució d’un contracte de manteniment subscrit amb els sectors d’empreses de 
muntatge o manteniment en la seva part contractant principal sigui una administració 
pública, les persones que prestin els seus serveis amb motiu d’aquest contracte de 
manteniment i amb les limitacions i requisits que preveu l’apartat segon d’aquest article 
35, tenen el dret a subrogar-se en la nova empresa adjudicatària que haurà de 
respectar tots els drets laborals que tinguessin amb l’anterior.  
 
L’apartat segon de l’article 35 del conveni referit preveu que aquest dret de subrogació 
abastarà exclusivament al personal que es trobi en algunes de les dues situacions 
següents: 
 

1) Les persones amb contracte d’obra o servei determinat als contractes dels 
quals consti que el motiu de la seva contractació és la realització del 
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manteniment que es subroga, sempre que tinguin a l’empresa sortint una 
antiguitat mínima superior a un any i haguessin estat durant aquest període 
afectats de forma estable a l’objecte de la subcontracta. 

2) Les persones fixes en plantilla que portin a l’empres sortint una antiguitat 
mínima superior a 2 anys afectes de forma estable al manteniment objecte de 
la subcontracta. 

 
Així mateix, d’acord amb l’article 130 de la LCSP, 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’aquesta informació, s’obliga a aportar les llistes del 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 totes 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. 
 
2. Aquests efectes, es fa constar que l’empresa GEINSTAL, és l’actual contractista del 
servei de manteniment de les instal·lacions esportives municipals, i que les condicions 
dels contractes laborals dels treballadors afectats són les que es relacionen tot seguit: 
 
RELACIÓ DE PERSONAL ADSCRIT AL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT I 

CONSERVACIÓ DE LES INSTALꞏLACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
Conveni col·lectiu aplicable: Indústria siderometalúrgica de la província de Barcelona 

 Categoria 
professional 

Tipus de 
contracte 

(codi) 

Jornada/ 
Hores 

setmanals 

Antiguitat Meritament del 
contracte 

Salari brut 
anual € 

Altres pactes 

1 ENCARREGAT 
401-OBRA 
O SERVEI  15-11-17 OBRA O SERVEI 23.455,98 

+Servei 
d’urgències: 

75€ per 
setmana 

d’urgència 

2 
OFICIAL 

PRMIERA 

401-OBRA 
O SERVEI 

 15-11-17 OBRA O SERVEI 22.599,90 

+Servei 
d’urgències: 

75€ per 
setmana 

d’urgència 

3 
OFICIAL 

PRMIERA 

401-OBRA 
O SERVEI 

 15-11-17 OBRA O SERVEI 22.599,90 

+Servei 
d’urgències: 

75€ per 
setmana 

d’urgència 

4 
OFICIAL 

PRMIERA 

401-OBRA 
O SERVEI 

 10-12-18 OBRA O SERVEI 22.599,90 

+Servei 
d’urgències: 

75€ per 
setmana 

d’urgència 

 
 
3. 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 
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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. 
 
2.13) Confidencialitat de la informació 
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada 
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials mitjançant l’eina 
Sobre Digital. No obstant això, l’òrgan de contractació farà la seva valoració respecte 
de la declaració de confidencialitat i aquesta serà la que valdrà a tots els efectes. 
 
No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les 
dades incloses en el DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té 
caràcter confidencial. 
 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per 
aquests com a confidencial. 
 
D’acord amb allò que preveu l’article 5 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, els responsables i 
encarregats del tractament de dades així com totes les persones que intervinguin en 
qualsevol fase d’aquest, estan subjectes al deure de confidencialitat a què es refereix 
l’article 5.1 f) del Reglament (UE) 2016/679. 
 
L’obligació general assenyalada en l’apartat anterior és complementària dels deures de 
secret professional de conformitat amb la seva normativa aplicable. 
 
Les obligacions que estableixen els apartats anteriors es mantenen encara que hagi 
finalitzat la relació de l’obligat amb el responsable o encarregat del tractament.  
 
 
2.14) Règim jurídic de la contractació 

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

2.15) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 

 
1.Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a 
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A 
aquets efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 
comunicacions a les adreces de correu electrònic habilitades i als telèfons mòbils que 
les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica 
en l’apartat 5 d’aquesta clàusula. 
 
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. 
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No obstant això, els terminis de els notificacions practicades amb motiu del 
procediment de recurs especial  pel Tribunal Català de Contractes computen en tot 
cas, des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 
 
Un cop rebut el correu electrònic indicant que la notificació corresponent s’ha posat a 
disposició en l’e-NOTUM, haurà d’accedir-hi la persona designada a l’espai virtual on 
hi ha dipositada la notificació. Per accedir-hi a aquesta notificació es necessari 
disposar de certificat digital. La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin 
transcorregut deus dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense 
que s’accedeixi al seu contingut. 
 
L’òrgan de contractació entén que el licitador ha obtingut el consentiment exprés de les 
persones qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments 
derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pugui 
facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, 
que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació 
de la informació publicada, també es publicarà al informació relativa tant a la licitació, 
com al contracte. 
 
2. Procediment de presentació de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital. 
 
2.1 Un cop accedeixin a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran 
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al 
correu electrònic indicat en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les mateixes que les 
que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i comunicacions 
mitjançant l’e-NOTUM. 
 
L’activació de l’oferta és necessària per tal de poder continuar amb el procés de 
presentació de l’oferta. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç, les empreses 
licitadores hauran de presentar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format 
electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i 
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de 
l’oferta. 
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Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 
xifrada ( pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està 
xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les 
ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es 
realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses 
licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta clau, 
ja que només les empreses licitadores la tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni 
recorda la contrasenya introduïda) i és imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, 
per tant, per l’accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en 
el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web 
de Sobre Digital  per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat 
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la 
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
 
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura 
del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 
accedir al contingut del sobre i, en conseqüència, no es podrà efectuar la valoració de 
la seva oferta. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 
que la conformen, es farà la presentació de l’oferta mitjançant signatura electrònica i 
enviament del document “resum” de l’eina Sobre Digital, la qual no es considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a 
través de l’eina. Amb la signatura del “resum” de les ofertes, s’entén signada la totalitat 
de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els 
documents que la componen. 
 
 A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, l’empresa rebrà un justificant de 
presentació  satisfactòria de l’oferta i, ja no es podrà modificar la documentació 
tramesa.  
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores 
i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en 
UTE, s’han de signar pel representant de les empreses que la composen.  
 
És important que les empreses licitadores verifiquin amb antelació suficient que tenen 
el coneixement requerit de l’eina i que coneixen els requeriments necessaris per 
presentar oferta. 
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2.2. D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional 16.1 h) de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del 
termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada 
la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de 
l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat 
retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha 
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació 
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne 
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents 
en les ofertes trameses en dues fases. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
2.3 En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital durant el 
termini de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini 
de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el 
termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública l’esmena corresponent; i addicionalment, comunicant el canvi de la data a 
totes les empreses que haguessin activat oferta. 
 
2.4 Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta 
mitjançant l’eina de Sobre Digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública. 
 
2.5. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus 
de programa o codi nociu. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els 
documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb 
virus, serà responsabilitat de l’empresa licitadora que l’Administració no pugui accedir 
al contingut d’aquestes. 
 
2.6 En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, 
en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de 
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per 
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
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 
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eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de 
contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra 
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 

 
2.16) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

mediambientals del contractista. Planificació preventiva en cas de 
concurrència empresarial 

 
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. 
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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 
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. 
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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 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 
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risc que comporta, el contractista, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar 
des del següent al de la formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels 
treballs, restarà obligat a elaborar i trametre al Servei promotor la planificació 
preventiva duta a terme, en base a la informació facilitada per l’ Ajuntament. 

 

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. 

 
 
2.17) Assegurances 

 
Per prendre part en aquest procediment s’ exigeix el compromís de subscripció d’una 
pòlissa d’ assegurances de responsabilitat civil – cas de no tindre-la ja contractada i 
per al cas de resultar-ne proposat a l’adjudicació d’ aquest contracte - per a cobrir les 
possibles responsabilitats que se’n puguin derivar de la realització dels serveis que 
constitueixen l’objecte d’ aquest contracte, per un import mínim de 2.000.000 euros. 

La cobertura de la pòlissa d’ assegurances haurà de ser efectiva en el moment d’inici 
del contracte i la seva vigència haurà de comprendre la durada establerta per aquest 
contracte així com els períodes corresponents a les possibles pròrrogues, cas d’ 
acordar-se aquestes. 
 

 
 
2.18) Lloc de prestació/realització dels serveis objecte del contracte 
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El lloc fixat per a la prestació dels serveis objecte del contracte està determinat per a 
cada equipament en el PPTP. 
 
 
2.19) Responsable del contracte i de la unitat de seguiment 
 

A efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és el Cap de la 
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

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. 
 
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. 
 
2.20) 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 
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l’execució del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no 
vinculant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procediment obert  

 
 

ANNEX 1 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 
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 
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s’efectua de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la normativa de 

desenvolupament i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 

físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE) 

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

Jutjats i Tribunals espanyols. 

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

treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les 

mesures alternatives previstes en la legislació vigent. 

 
 SÍ   NO   NO obligat per normativa 

 
 

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

 SÍ   NO   NO obligat per normativa 
 

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

previstos al PCAP.  

 SÍ   NO 
 

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

 Està subjecta a l’IVA. 

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

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

 
- 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 DNI* Correu electrònic Mòbil 
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autoritzada/es* professional* professional 

    

    

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

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

pertanyen és (indicar les empreses que el composen).  

(Data i signatura).”. 
  
 
 
 
 
   
4. Intervenció.  
Número: 41/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
ACORD:  
 
PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/14. 
Factures inferiors a 10.000€ 
 

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

Tercer Nom 

01 F/2020/2409 01/05/2020 USRT2005000005 137,87 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

01 Total    137,87   

02 F/2020/2396 30/04/2020 30340688 1,51 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/2478 05/05/2020 4002834767 4,38 A83052407 SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
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TELEGRAFOS, S.A. 

02 F/2020/2453 05/05/2020 CI0916130942 14,52 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. 

02 F/2020/2553 07/05/2020 17160 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/2556 07/05/2020 17162 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/2479 05/05/2020 4002834768 27,10 A83052407 SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

02 F/2020/2564 07/05/2020 17173 34,13 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/2398 30/04/2020 30340737 37,58 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/2587 08/05/2020 793/2020/eCOM 
2004358 

43,58 A08187478 PAPEL AUTOMATIC, 
S.A. 

02 F/2020/2271 21/04/2020 16989 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/2547 07/05/2020 17155 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/2334 28/04/2020 793/2020/eCOM 
2004150 

87,16 A08187478 PAPEL AUTOMATIC, 
S.A. 

02 F/2020/2467 05/05/2020 1 1200400176 110,75 B65873937 NOVELEC GARPE, 
S.L. 

02 F/2020/2598 11/05/2020 199122 113,74 B66071143 TECHNOLOGY 2050, 
S.L. 

02 F/2020/2450 05/05/2020 1157108 135,83 B06304984 ACQUAJET SEMAE, 
SL 

02 F/2020/2397 30/04/2020 30340710 149,44 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/2438 04/05/2020 2020105 152,46 F58175522 CARTONATGES EL 
TIGRE, S.C.C.L. 

02 F/2020/2434 03/05/2020 USRT2005000031 153,77 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

02 F/2020/2588 08/05/2020 22020/5267 2004359 197,18 A08187478 PAPEL AUTOMATIC, 
S.A. 

02 F/2020/2399 30/04/2020 30340738 298,87 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/2578 07/05/2020 17186 409,91 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/2579 07/05/2020 17187 465,51 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/2184 20/04/2020 20C1 016158 5.687,00 A25027145 SERVICIOS 
MICROINFORMATICA, 
S.A. 

02 F/2020/2596 08/05/2020 A 20001313 5.971,35 A43132422 INFORMATICA I 
COMUNICACIONS 
TARRAGONA, S.A. 
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02 F/2020/2468 05/05/2020 2495 9.345,00 W0049001A ARAG SE SUCURSAL 
ESPANYA 

02 Total    23.595,25   

03 F/2020/2430 03/05/2020 USRT2005000003 275,76 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

03 F/2020/2575 07/05/2020 P20-658 393,25 F66599226 LA FURA 
CONTINGUTS, S.L. 

03 F/2020/2267 20/04/2020 20-0125 1.125,30 B64053770 GARRAF NEWS 
MEDIA, S.L. 

03 Total    1.794,31   

05 F/2020/2499 06/05/2020 S 2020/S/647 1,21 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

05 F/2020/2569 07/05/2020 17177 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2020/2500 06/05/2020 FE20321325896865 60,26 A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

05 F/2020/2571 07/05/2020 17180 92,01 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2020/2599 11/05/2020 199121 113,74 B66071143 TECHNOLOGY 2050, 
S.L. 

05 F/2020/2524 06/05/2020 999402946821 0623 
00Z006N0006878 

765,62 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

05 F/2020/2416 01/05/2020 USRT2005000018 778,91 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

05 F/2020/2593 08/05/2020 7 4604 1.106,86 B66971276 ALCO RENTAL 
SERVICES S.L.U. 

05 F/2020/2148 14/04/2020 1028420011232020 1.341,22 A61902045 TRADIA TELECOM, 
S.A. 

05 F/2020/2541 07/05/2020 1028420014452020 1.341,22 A61902045 TRADIA TELECOM, 
S.A. 

05 Total    5.626,64   

06 F/2020/2456 05/05/2020 CI0916130951 19,96 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. 

06 F/2020/2343 28/04/2020 17059 22,94 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

06 F/2020/2212 20/04/2020 A-2020/00048645 60,22 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2020/2258 20/04/2020 A-2020/00048691 176,46 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2020/2415 01/05/2020 USRT2005000015 199,86 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

06 F/2020/2444 04/05/2020 Emit- 292 1.264,00 G64072903 FORUM DE SINDICS, 
SINDIQUES, 
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DEFENSORS I 
DEFENSORES 
LOCALS DE 
CATALUNYA 

06 F/2020/2503 06/05/2020 2020008 2.016,66 XXXXXX XXXXXX 

06 F/2020/2505 06/05/2020 FVC2002900 2.694,00 A62781208 SERVEIS 
D'APARCAMENTS DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2020/1900 07/04/2020 1/2020117 2.783,00 B63039531 ARC DESPATX D´ 
ADVOCATS I 
CONSULTORS, SLP. 

06 Total    9.237,10   

08 F/2020/2532 05/05/2020 91024 179,84 J59835553 PINTURES GARRAF, 
S.C.P. 

08 Total    179,84   

09 F/2020/2457 05/05/2020 CI0916130949 3,63 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. 

09 F/2020/2497 06/05/2020 S 2020/S/644 24,20 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

09 Total    27,83   

10 F/2020/2344 28/04/2020 17058 16,19 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/2580 07/05/2020 17188 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/2563 07/05/2020 17171 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/2443 04/05/2020 FA2005 33965 181,50 B65328932 ANXANET 
OPERADOR DE 
XARXES 

10 F/2020/2552 07/05/2020 F2020-27 1.996,50 XXXXXX XXXXXX 

10 Total    2.321,96   

20 F/2020/2498 06/05/2020 S 2020/S/646 6,05 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

20 F/2020/2543 07/05/2020 17152 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2020/2544 07/05/2020 17151 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2020/2585 08/05/2020 17238 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 Total    161,00   

21 F/2020/2536 07/05/2020 601-KF20-20842 63,72 A82009812 ORANGE ESPAGNE, 
S.A.U. 

21 F/2020/2407 01/05/2020 USRT2005000006 82,52 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
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TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

21 F/2020/2448 04/05/2020 20/0549 858,01 B60696721 IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS 

21 F/2020/2449 04/05/2020 20/0550 1.950,64 B60696721 IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS 

21 Total    2.954,89   

22 F/2020/2584 08/05/2020 17237 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

22 Total    51,65   

31 F/2020/2368 28/04/2020 17040 2,30 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2020/2496 06/05/2020 S 2020/S/645 3,63 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

31 F/2020/2356 28/04/2020 17029 12,25 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2020/2452 05/05/2020 CI0916130946 15,97 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. 

31 F/2020/2548 07/05/2020 17156 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2020/2550 07/05/2020 17158 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2020/2331 27/04/2020 FA2000492 33,69 B60289451 FUSTES VILANOVA, 
S.L. 

31 F/2020/2329 27/04/2020 FA2000495 36,91 B60289451 FUSTES VILANOVA, 
S.L. 

31 F/2020/2545 07/05/2020 17153 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2020/2560 07/05/2020 17169 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2020/2589 08/05/2020 105 88,00 07990409W MARIA INMACULADA 
GONZALEZ MATEOS 

31 F/2020/2406 30/04/2020 8 / 2020 145,20 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/2470 05/05/2020 Emit- 43 176,47 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/2528 05/05/2020 91023 214,41 J59835553 PINTURES GARRAF, 
S.C.P. 

31 F/2020/2412 01/05/2020 USRT2005000012 401,85 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

31 F/2020/2583 08/05/2020 T20-000044 1.089,00 B61950127 SERVEIS D'INTERNET 
JAVAJAN, S.L.U. 

31 F/2020/2484 06/05/2020 31/2020 1.308,82 B66069014 ARC GESTIO 
CULTURAL SL 
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31 F/2020/2363 28/04/2020 I 18366 4.000,01 A08865586 JOUNOU, S.A. 

31 Total    7.707,46   

32 F/2020/2451 05/05/2020 CI0916130947 7,26 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. 

32 F/2020/2386 29/04/2020 FA2000142 205,19 B60289451 FUSTES VILANOVA, 
S.L. 

32 F/2020/2518 06/05/2020 999402939565 0634 
00Z006N0006824 

1.725,10 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

32 Total    1.937,55   

33 F/2020/2517 06/05/2020 086163936541 0418 
00Z006N0006803 

14,12 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

33 F/2020/2458 05/05/2020 CI0916130948 18,17 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. 

33 F/2020/2570 07/05/2020 17178 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

33 F/2020/2423 01/05/2020 USRT2005000029 113,16 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

33 F/2020/2465 05/05/2020 1439 508,20 J66349572 IGRAFIQ STUDIO, 
SCD 

33 F/2020/2516 06/05/2020 086163936541 0403 
00Z006N0006796 

527,46 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

33 F/2020/2514 06/05/2020 999347497021 1568 
PZZ001N0053069 

1.026,66 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

33 F/2020/2445 04/05/2020 MA2020 112 2.493,27 B60206703 INSTAL.LACIONS 
REQUEJO, S.L. 

33 F/2020/2522 06/05/2020 999402944725 0621 
00Z006N0006845 

2.504,08 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

33 F/2020/2475 05/05/2020 A 2020/A/200313 2.676,28 B60650801 GESTION INTEGRAL 
DE INSTALACIONES, 
SL 

33 F/2020/2534 06/05/2020 V20051 3.103,65 B67536946 PROJECTES DEL 
METAL VILANOVA, 
S.L. 

33 F/2020/2474 05/05/2020 A 2020/A/200177 7.689,40 B60650801 GESTION INTEGRAL 
DE INSTALACIONES, 
SL 

33 F/2020/2473 05/05/2020 A 2020/A/200054 8.653,40 B60650801 GESTION INTEGRAL 
DE INSTALACIONES, 
SL 

33 Total    29.379,50   

35 F/2020/2437 04/05/2020 2500618227 5,67 A81069197 KONICA MINOLTA 
BUSINESS 
SOLUTIONS SPAIN, 
S.A. 

35 F/2020/2454 05/05/2020 CI0916130956 7,26 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. 

35 F/2020/2417 01/05/2020 USRT2005000022 289,46 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

35 F/2020/2476 05/05/2020 082033605111 0703 
PMR001N0175052 

517,34 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

35 F/2020/2508 06/05/2020 FC-035066 7.675,57 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, 
S.L. 

35 Total    8.495,30   
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40 F/2020/2361 28/04/2020 17034 16,77 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2020/2554 07/05/2020 17161 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2020/2380 28/04/2020 17053 27,87 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2020/2574 07/05/2020 17183 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2020/2413 01/05/2020 USRT2005000013 287,31 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

40 Total    409,19   

41 F/2020/2420 01/05/2020 USRT2005000028 177,37 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

41 F/2020/2367 28/04/2020 17039 199,01 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

41 Total    376,38   

43 F/2020/2510 06/05/2020 G2020006916 281,48 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/2513 06/05/2020 G2020006919 361,19 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/2511 06/05/2020 G2020006917 368,49 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/2512 06/05/2020 G2020006918 380,30 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/2509 06/05/2020 G2020006833 400,35 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 Total    1.791,81   

50 F/2020/2338 28/04/2020 084-20 574,75 B63222301 CARTSIG SERVEIS 
TOPOGRAFICS, S.L.P 

50 F/2020/1857 03/04/2020 FA20-702 2.178,00 B55667562 ETECNIC MOVILIDAD 
ELECTRICA SRL 

50 Total    2.752,75   

52 F/2020/2507 06/05/2020 001 72062142 3.066,87 A08001182 SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A. 

52 F/2020/2463 05/05/2020 001 72062139 6.877,26 A08001182 SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A. 

52 Total    9.944,13   

53 F/2020/2533 05/05/2020 91021 515,64 J59835553 PINTURES GARRAF, 
S.C.P. 

53 F/2020/2427 03/05/2020 A20H07002004000002 5.835,59 A28760692 VALORIZA 
SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
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S.A. 

53 Total    6.351,23   

54 F/2020/2431 03/05/2020 USRT2005000004 172,63 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

54 Total    172,63   

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2487 06/05/2020 S 2020/S/635 13,65 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2495 06/05/2020 S 2020/S/643 15,46 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2494 06/05/2020 S 2020/S/642 20,70 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2491 06/05/2020 S 2020/S/639 24,30 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2488 06/05/2020 S 2020/S/636 24,43 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2490 06/05/2020 S 2020/S/638 25,72 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2489 06/05/2020 S 2020/S/637 31,00 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2493 06/05/2020 S 2020/S/641 46,03 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2422 01/05/2020 USRT2005000030 170,07 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1791 01/04/2020 1300225957 6.969,60 A28791069 KONE ELEVADORES, 
S.A. 

Multiaplicació total    7.340,96   

Total general    122.747,23   

 
Factures entre 10.001 i 50.000€ 
 

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

05 F/2020/2477 05/05/2020 V1 V120000021 14.520,00 B27014398 AUTOS 
IGLESIAS, 
S.L. 

05 Total    14.520,00   

09 F/2020/2439 04/05/2020 AJ/2020/071 33.169,01 F61826053 ACTUA, 
S.C.C.L. 

09 Total    33.169,01   
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31 F/2020/2526 06/05/2020 999419790197 
0652 
00Z006N0006787 

11.844,57 A81948077 ENDESA 
ENERGIA, 
S.A.U. 

31 Total    11.844,57   

Total general    59.533,58   

 
Factures superiors a 50.001€ 
 

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

       

       

Total general    0,00   

 
Resum total facturació 
 

 Import (€) Recompte 

FACTURES < 10.000€ 122.747,23 133 

FACTURES ENTRE 10.001€ I 50.000€ 59.533,58 3 

FACTURES > 50.001€ 0,00 0 

TOTAL 182.280,81 136 

 
 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/14. 
 
 
TERCER: Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
 
QUART: Peu de recurs 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

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

 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se 
efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps 
que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març de declaració de l’estat 
d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.” 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
5. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 271/2020/eGES. 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA EL 
REQUERIMENT DE PAGAMENT DE L'AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE 
L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
202720210 AMB EL 5% DE RECÀRREC 
  
 
  
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 J. R. R. R., amb NIF 
XXXXXX, contra el Requeriment de pagament de l’autoliquidació de l’IIVTNU número  
202720210, amb el 5% de recàrrec, derivat de la transmissió de la finca del carrer de 
l’Aigua 48 01, amb referència cadastral 2948525CF9624N0001RP, en data 25-07-
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2019, de la qual es continuarà el procediment recaptatori corresponent. 
SEGON: Comunicar l’acord als interessats. 
 
TERCER: Peu de Recursos 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós Administratiu de 
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 

 
“D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat 

d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició 

Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via 

administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i 

arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del 

que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des 

del dia hàbil següent a la data de la finalització de l’estat d’alarma, amb independència del 

temps que hagués transcorregut des de l’actuació administrativa objecte del recurs o 

impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici 

de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 

463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de 

la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi. 

En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març de 

declaració de l’estat d’alarma, Disposició Addicional Octava del RDLlei 11/2020 i Disposició 

Addicional Primera del RDLlei 15/2020 el termini per a presentar recurs de reposició 

començarà a computar a partir de l’1 de juny de 2020. 

 
 
 
   
6. Recursos Humans.  
Número: 131/2020/eRH. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CONVOCATÒRIA I L’OFERTA DE TREBALL PER A 
LA SELECCIÓ D’UN LLOC DE TREBALL LABORAL TEMPORAL DE PROFESSOR/A 
D’ANGLÈS I CATALÀ, DE L’EMAID, PER ADAPTAR-LA A LA TRAMITÀCIO EN LINIA.  
 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
 ACORD:  
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“PRIMER.- Aprovar la modificació del text de la convocatòria i l’Oferta de Treball del 
procés de selecció d’un lloc de treball laboral temporal de Professor/a de català i 
anglès, de l’EMAID, de la forma següent: 
 
“OFERTA DE TREBALL 
 
Per proveir un lloc de treball laboral temporal de Professor/a d’anglès i català, de 
l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú. 
 

Missió del lloc de treball: 

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

del desenvolupament docent i la naturalesa del servei. 
 
Condicions del lloc: 
 
- Contracte laboral temporal com a Professor/a Escola d’Art  A1-24 amb 309 punts. 
- Jornada laboral de 17,39% (4 hores lectives setmanals) a 43,48% (10 hores 

lectives setmanals) depenent de la demanda del curs. 
- Sou brut anual 34.036,67€ a jornada completa, segons Conveni Col·lectiu Vigent. 
 
Requisits de l’aspirant: 
 
a) Estar en possessió de la titulació de llicenciat o grau universitari en filologia 

anglesa o equivalent per poder impartir classes d’ensenyament secundari, segons 
els requeriments del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011914:28:0::NO.  

 
b) Estar en possessió del nivell C2 o equivalent de Llengua catalana. 
 
c) Estar en possessió del nivell C2 de Llengua Anglesa, o equivalent segons els 

requeriments del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011914:28:0::NO.  

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

d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior, mitjançant 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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els certificats següents:  
 

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

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

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

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

 
e) És requisit indispensable adjuntar a la instància un currículum vitae actualitzat. 
 
f) No haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte dels que 

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

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

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

 
 
Composició del Tribunal qualificador: 
 
Estarà format per les persones següents: 
 
President/a: 
- Director de l’Escola d’Art i Disseny o persona en qui delegui. 
 
Vocals:  
- Cap d’Estudis de l’Escola d’Art i Disseny  o persona en qui delegui. 
- Cap de Servei d’Escoles Municipal o persona en qui delegui. 
- 1 Tècnic/a Superior relacionat amb les funcions del lloc de treball. 
- 1 Tècnic de Recursos Humans.   
 
Secretari:  Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir 
del personal administratiu que correspongui. 
  
El tribunal podrà requerir assessorament d’especialistes a totes o algunes de les 
proves, que actuaran amb veu però sense vot. 
 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 
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Proves de selecció: 

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

d’ensenyament.  (obligatòria i eliminatòria)  
 
Consistirà en la presentació i defensa d’una activitat d’ensenyament/aprenentatge que 
duri 6 hores de classe per al mòdul d’anglès del CFGM Assistent al Producte gràfic 
interactiu, per un grup de 25 alumnes. La presentació de la programació de l’activitat 
s’entregarà mitjançant el tràmit en línia Sol·licitud genèrica, o a l’Oficina d’atenció 
ciutadana en format paper i una memòria USB seguint les condicions curriculars que 
estableix la Generalitat de Catalunya.  
 
Per poder realitzar la defensa de la programació de l’activitat serà indispensable 
la presentació ja sigui en línia o directament a l’Oficina d’atenció Ciutadana de la 
programació, en el termini de 7 dies,  anteriors a la data de celebració d’aquesta 
prova. En la presentació de la programació es farà menció específica de l’Oferta 
de treball de  Professor/a d’Anglès/Català. 
 
La defensa de la programació s’haurà de realitzar davant del tribunal en un temps 
màxim de 10 minuts. La valoració de la prova serà de 0 a 10 punts per la presentació  
per escrit i en memòria USB, i de 0 a 10 punts per la defensa de la programació, 
havent  d’obtenir una qualificació mínima de 5 punts en cada part per continuar en el 
procés selectiu.  
  
 
3. Prova Professor/a Català: impartir una classe. (obligatòria i eliminatòria) 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17617%5d
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Consistirà en impartir una classe de català del curs preparatori a les proves d’accés als 
Cicles Formatius de Grau Superior,  davant del tribunal qualificador durant un temps 
màxim de 15 minuts.  La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts en total i per 
aprovar  serà necessari  obtenir una qualificació mínima de 5 punts. 
 
 
Valoració de mèrits:  
Es valorarà la trajectòria professional segons el barem següent:  
 
1. Experiència professional:  

 
- Per experiència professional com a docent en escoles de l’Administració 

Pública, desenvolupant funcions iguals o superiors a la plaça objecte de la 
convocatòria: 0,10 punts per sis mesos complerts, amb un màxim de 2 
punts. 

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

Els períodes que no arribin a sis mesos seran considerats de forma proporcional. 
 
2. Formació específica amb un màxim de 2 punts.  

Altres cursos, titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball que no siguin 
exigides a la convocatòria: 
 

- Altres titulacions acadèmiques, màsters, postgraus o Certificat d’Aptitud 
Pedagogia: 1 punts per a cadascuna. 

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

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

 
3. Entrevista personal: 

 
L’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits i els requisits presentat pels 
aspirants. El tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi 
oportuns referent a la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants,  a les 
funcions de lloc de treball o qualsevol altre aspecte rellevant pel perfil del lloc de 
treball. Aquest exercici es valorarà de 0 a 2 punts. 
 
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document 
detallat en l’apartat Presentació i admissió de sol·licituds, Declaració al·legació de 
mèrits per les proves selectives (genèrica). 
 
S’estableix per la persona contractada un període de prova de 6  mesos. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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La persona que tingui la millor puntuació serà l’escollida per ocupar el lloc de treball 
convocat, no obstant això, les persones que superin tots els exercicis del procés 
selectiu i d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda, quedaran en  una borsa 
d’espera per cobrir necessitats temporals de llocs de treball igual o similar i mentre no 
es faci una altra convocatòria pública del mateix lloc de treball. 
 
 
Presentació i admissió de sol·licituds: 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les 
proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents a 
partir del moment de la publicació de l’oferta de treball al web www.vilanova.cat i fins la 
data que estableixi la mateixa oferta de treball. 
 
Així mateix, es poden presentar: 
 
- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana. 
- A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu 

certificat administratiu) 
- Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les Administracions 
Publiques. 

 
En les dues últimes modalitats, caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud 
segellada per l’organisme receptor, dins el termini establert, a l’adreça electrònica 
personal@vilanova.cat. 
 
 
Documentació que caldrà presentar en el tràmit en línia: 
 

 Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica)  Les persones que resultin seleccionades hauran de 
presentar els originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 3 dies, a 
comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de selecció. En 
el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits en el 
termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es considerarà 
el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits del/la 
candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre de 
puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de selecció.  

 Currículum vitae 

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

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17840
https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17840
http://www.vilanova.cat/
mailto:personal@vilanova.cat
https://aoberta.vilanova.cat/sta/Relec/STAValidManager?url=Relec%2FTramitaForm&showApplet=false&dboidSolicitud=6269004621350340206106
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Document%20al.legaci%C3%B3%20m%C3%A8rits%20gen%C3%A8ric.xls
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Document%20al.legaci%C3%B3%20m%C3%A8rits%20gen%C3%A8ric.xls
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Documentació que caldrà presentar, si el tràmit es realitza al Registre General de 
l’Ajuntament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a les Oficines de Correus o per qualsevol 
de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 
Procediment Administratiu comú de les Administracions Publiques:  
 

 Sol·licitud per prendre part en el procés selectiu. Sol·licitud presentació proves de 
selecció  

 Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica). Les persones que resultin seleccionades hauran de 
presentar els originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 3 dies, a 
comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de selecció. En 
el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits en el 
termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es considerarà 
el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits del/la 
candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre de 
puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de selecció.  

 Currículum vitae 

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

 
Els/les aspirants seleccionats hauran de presentar els  originals dels documents que 
acreditin els requisits de la convocatòria en 3 dies, a comptar de l’endemà de la 
publicació del resultat final del procés de selecció al web municipal o en el lloc que 
indiqui el tribunal qualificador. En cas que no es presenti aquesta documentació en 
el termini establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa 
presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i es cridarà a 
l’aspirant següent, per ordre de puntuació. 
 
 
Seran causa d’exclusió i de no admissió l’extemporaneïtat en la presentació de la 
sol·licitud i l’incompliment dels requisits exigits, així com la no presentació en el termini 
establert de l’activitat d’ensenyament.  
 
 
El termini per la presentació de la sol·licitud i la documentació és el XXXX de 
xxxx de 2020. El calendari de les proves i la llista d’aspirants admesos a la 
convocatòria es farà públic al web municipal www.vilanova.cat. 
 
Les persones que no presentin la documentació demanada en el termini establert 
quedaran excloses del procés selectiu. 
 
Vilanova i la Geltrú,  27 d’abril de 2020.” 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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SEGON.- Viabilitat econòmica:  
Les despeses de sou i seguretat social del Professor/a de català i angles està 
consignat a les partides pressupostàries del Pressupost Municipal Vigent. 
 
TERCER.- Peu de recurs  
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
“D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil següent a 
la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.” 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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OFERTA DE TREBALL 
 
Per proveir un lloc de treball laboral temporal de Professor/a d’anglès i català, de 
l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú. 
 
Missió del lloc de treball: 
Professor/a de Preparatori i Cicle Formatiu reglat. 
 
Funcions del lloc de treball: 
 

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

l’àmbit del desenvolupament docent i la naturalesa del servei. 
 
Condicions del lloc: 
 

- Contracte laboral temporal com a Professor/a Escola d’Art  A1-24 amb 309 
punts. 

- Jornada laboral de 17,39% (4 hores lectives setmanals) a 43,48% (10 hores 
lectives setmanals) depenent de la demanda del curs. 

- Sou brut anual 34.036,67€ a jornada completa, segons Conveni Col·lectiu 
Vigent. 

 
Requisits de l’aspirant: 
 

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

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

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

l) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola 
hauran d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior, 
mitjançant els certificats següents:  

 

 Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària o batxillerat a 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011914:28:0::NO
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l’Estat espanyol. 

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

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

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

 
m) És requisit indispensable adjuntar a la instància un currículum vitae 

actualitzat. 
 

n) No haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte dels que 
estableix l’article 13.5 de la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del 
sistema de protecció a la infància i adolescència, per l’accés i exercici a les 
professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors. 
 

o) Justificant del pagament dels drets d’examen 32,25€. 
 

p) Totes les condicions que s’estableixen en les bases generals aprovades per la 
Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2008, i publicades al web municipal: 
http://www.vilanova.cat 

 
 
Composició del Tribunal qualificador: 
 
Estarà format per les persones següents: 
 
President/a: 
- Director de l’Escola d’Art i Disseny o persona en qui delegui. 

 
Vocals:  
- Cap d’Estudis de l’Escola d’Art i Disseny  o persona en qui delegui. 
- Cap de Servei d’Escoles Municipal o persona en qui delegui. 
- 1 Tècnic/a Superior relacionat amb les funcions del lloc de treball. 
- 1 Tècnic de Recursos Humans.   

 
Secretari:  Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir 
del personal administratiu que correspongui. 
  
El tribunal podrà requerir assessorament d’especialistes a totes o algunes de les 
proves, que actuaran amb veu però sense vot. 
 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 

 
Proves de selecció: 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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1. Coneixement de la llengua castellana. 
 

Té caràcter obligatori i eliminatori per a totes les persones aspirants que no tinguin la 
nacionalitat espanyola i no puguin acreditar els coneixements de llengua castellana de 
nivell bàsic, mitjançant els certificats següents: 
 
Als efectes de l’exempció, els aspirants a places corresponents a agrupacions 
professionals sense requisits de titulació hauran d’acreditar documentalment una de 
les tres opcions següents: 
a)  Haver cursat la primària i la secundària a Espanya. 
b)  Diploma d’espanyol (nivell intermedi) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 

31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat 
totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest. 

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

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

 
 

2. Prova Professor/a Anglès: presentació i defensa d’una activitat 
d’ensenyament.  (obligatòria i eliminatòria)  

 
Consistirà en la presentació i defensa d’una activitat d’ensenyament/aprenentatge que 
duri 6 hores de classe per al mòdul d’anglès del CFGM Assistent al Producte gràfic 
interactiu, per un grup de 25 alumnes. La presentació de la programació de l’activitat 
s’entregarà mitjançant el tràmit en línia Sol·licitud genèrica, o a l’Oficina d’atenció 
ciutadana en format paper i una memòria USB seguint les condicions curriculars que 
estableix la Generalitat de Catalunya.  
 
Per poder realitzar la defensa de la programació de l’activitat serà indispensable 
la presentació ja sigui en línia o directament a l’Oficina d’atenció Ciutadana de la 
programació, en el termini de 7 dies,  anteriors a la data de celebració d’aquesta 
prova. En la presentació de la programació es farà menció específica de l’Oferta 
de treball de  Professor/a d’Anglès/Català. 
 
La defensa de la programació s’haurà de realitzar davant del tribunal en un temps 
màxim de 10 minuts. La valoració de la prova serà de 0 a 10 punts per la presentació  
per escrit i en memòria USB, i de 0 a 10 punts per la defensa de la programació, 
havent  d’obtenir una qualificació mínima de 5 punts en cada part per continuar en el 
procés selectiu.  
  
 
3. Prova Professor/a Català: impartir una classe. (obligatòria i eliminatòria) 

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

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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Valoració de mèrits:  
 
Es valorarà la trajectòria professional segons el barem següent:  
 
1. Experiència professional:  
 
- Per experiència professional com a docent en escoles de l’Administració Pública, 

desenvolupant funcions iguals o superiors a la plaça objecte de la convocatòria: 
0,10 punts per sis mesos complerts, amb un màxim de 2 punts. 

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

 
Els períodes que no arribin a sis mesos seran considerats de forma proporcional. 
 
2. Formació específica amb un màxim de 2 punts.  
 
Altres cursos, titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball que no siguin 
exigides a la convocatòria: 
 

- Altres titulacions acadèmiques, màsters, postgraus o Certificat d’Aptitud 
Pedagogia: 1 punts per a cadascuna. 

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

amb els paràmetres següents: 
 

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

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

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

 
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document 
detallat en l’apartat Presentació i admissió de sol·licituds, Declaració al·legació de 
mèrits per les proves selectives (genèrica). 
 
 
S’estableix per la persona contractada un període de prova de 6  mesos. 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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La persona que tingui la millor puntuació serà l’escollida per ocupar el lloc de treball 
convocat, no obstant això, les persones que superin tots els exercicis del procés 
selectiu i d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda, quedaran en  una borsa 
d’espera per cobrir necessitats temporals de llocs de treball igual o similar i mentre no 
es faci una altra convocatòria pública del mateix lloc de treball. 
 
 
Presentació i admissió de sol·licituds: 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les 
proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents a 
partir del moment de la publicació de l’oferta de treball al web www.vilanova.cat i fins la 
data que estableixi la mateixa oferta de treball. 
 
Així mateix, es poden presentar: 
 
- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana. 
- A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu 

certificat administratiu) 
- Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les Administracions 
Publiques. 

 
En les dues últimes modalitats, caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud 
segellada per l’organisme receptor, dins el termini establert, a l’adreça electrònica 
personal@vilanova.cat. 
 
 
Documentació que caldrà presentar en el tràmit en línia: 
 

 Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica)  Les persones que resultin seleccionades hauran de 
presentar els originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 3 dies, a 
comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de selecció. En 
el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits en el 
termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es 
considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits 
del/la candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre 
de puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de 
selecció.  

 Currículum vitae 

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

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17840
https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17840
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mailto:personal@vilanova.cat
https://aoberta.vilanova.cat/sta/Relec/STAValidManager?url=Relec%2FTramitaForm&showApplet=false&dboidSolicitud=6269004621350340206106
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Document%20al.legaci%C3%B3%20m%C3%A8rits%20gen%C3%A8ric.xls
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Document%20al.legaci%C3%B3%20m%C3%A8rits%20gen%C3%A8ric.xls
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Documentació que caldrà presentar, si el tràmit es realitza al Registre General de 
l’Ajuntament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a les Oficines de Correus o per qualsevol 
de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 
Procediment Administratiu comú de les Administracions Publiques:  
 

 Sol·licitud per prendre part en el procés selectiu. Sol·licitud presentació proves 
de selecció  

 Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits Declaració al·legació de mèrits per 
les proves selectives (genèrica). Les persones que resultin seleccionades hauran 
de presentar els originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 3 dies, 
a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de selecció. 
En el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits en el 
termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es 
considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits 
del/la candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre 
de puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de 
selecció.  

 Currículum vitae 

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

 
Els/les aspirants seleccionats hauran de presentar els  originals dels documents que 
acreditin els requisits de la convocatòria en 3 dies, a comptar de l’endemà de la 
publicació del resultat final del procés de selecció al web municipal o en el lloc que 
indiqui el tribunal qualificador. En cas que no es presenti aquesta documentació en 
el termini establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa 
presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i es cridarà a 
l’aspirant següent, per ordre de puntuació. 
 
 
Seran causa d’exclusió i de no admissió l’extemporaneïtat en la presentació de la 
sol·licitud i l’incompliment dels requisits exigits, així com la no presentació en el termini 
establert de l’activitat d’ensenyament.  
 
 
El termini per la presentació de la sol·licitud i la documentació és el XXXX de 
xxxx de 2020. El calendari de les proves i la llista d’aspirants admesos a la 
convocatòria es farà públic al web municipal www.vilanova.cat. 
 
Les persones que no presentin la documentació demanada en el termini establert 
quedaran excloses del procés selectiu. 
 
Vilanova i la Geltrú,  27 d’abril de 2020.”. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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7. Recursos Humans.  
Número: 504/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS OPOSICIÓ  D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ (PROTECCIÓ 
CIVIL)  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
 ACORD:  
 
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs 
oposició, d’una plaça de Tècnic/a de grau Mitjà (Protecció Civil), funcionari/ària de 
carrera, de l’escala de l’administració especial, sots escala tècnica. 
SEGON.-  Publicar aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB i al 
web municipal. 
 
TERCER.- Viabilitat econòmica: Les despeses de sou i seguretat social de la plaça de 
Tècnic/a de grau Mitjà (Protecció Civil) està  consignades a les partides 
pressupostàries 05.1300.12000 sous i salaris de Seguretat i Protecció Ciutadana i 
05.13000.16000 Seguretat social de Seguretat i Protecció Ciutadana, del Pressupost 
Municipal vigent. 

 
QUART.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació 
de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat 
d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició 
Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via 
administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i 
arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del 
que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des 
del dia hàbil següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del 
temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 
463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de 
la declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi.” 
 
 
 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES 
SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-
OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ, ESCALA 
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA. 
 
 
1. NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs 

oposició lliure, d’una plaça de TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ/ANA de l’escala 
d’administració especial, subescala tècnica mitjana, de personal funcionari de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

1.2 Aquestes places pertanyen al grup de classificació A, subgrup A2, a què es 
refereix l’article 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

1.3 La convocatòria d’aquesta plaça està vinculada a la provisió del lloc de treball de 
Tècnic/a Mitjà de Protecció Civil A2-21, amb 283 punts. 

1.4 Les retribucions que corresponen al lloc de treball associat a la plaça convocada 
és de 33.462,06€ bruts anuals.  

1.5 Les funcions assignades al lloc de treball associat a la plaça convocada són: 

- Assessorar  i donar suport tècnic en matèria de protecció civil, tant en l’àmbit 
intern com en l’àmbit extern, dins del terreny d’actuació pròpia. 

- Redactar, revisar i gestionar els plans d’autoprotecció municipals de protecció 
civil d’interès Local i d’interès de la Generalitat, dins el marc de Vilanova i la 
Geltrú. 

- Redactar, revisar i gestionar els plans d’autoprotecció d’edificis municipals que 
se li encomanin al servei. 

- Redactar, revisar i gestionar els plans d’autoprotecció per esdeveniments a 
l’espai públic o a la via publica que se li encomanin al servei. 

- Elaborar, mantenir i revisar els diferents plans d’emergència municipal, així 
com elaborar les línies d’actuació per fer front a les situacions de greu risc, 
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catàstrofe o calamitat pública. 
- Activar i posa en marxa els protocols, plans i intervencions previstes davant 

de situacions de risc i/o emergència. 
- Prendre mesures preventives i de planificació en matèria d’espectacles 

pirotècnics, correfocs, revetlles, concerts, fires i coordinar els serveis 
d’emergència i de seguretat en tots aquests actes. 

- Portar el control del  Registre de Plans d’Autoprotecció (PAU) del municipi a la 
Plataforma Digital HERMES (tant dels edificis o activitats municipals com 
privats). 

- Organització d’Exercicis i Simulacres preventius d’emergència coordinats amb 
altres serveis (bombers, policia, sanitaris, 112, etc.). 

- Participació en la  gestió de la vinculació de voluntariat, de l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Vilanova i la Geltrú (AVPCVNG). 

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d'acord amb els 
procediments establerts i la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

- Qualsevol altra funció de la competència professional de l'ocupant que els 
seus caps jeràrquics li puguin encomanar. 

 
 
1.6 Fins a la resolució d’aquesta convocatòria no es poden amortitzar, transformar, ni 

modificar substancialment les places convocades, si no és en compliment de les 
normes de procediment administratiu. 

 
1.7 Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades per la 

Junta de Govern Local del dia 19 de febrer de 2008, publicades íntegrament al 
Butlletí oficial de la província de Barcelona. 

1.8 Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de 
caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a 
la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent, i 
especialment, la Llei orgànica de protecció de dades. 

 
 
2. REQUISITS ESPECÍFICS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA 
 
A més dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran de 
reunir els requisits següents: 
 
a) Estar en possessió del Títol de grau universitària, diplomatura de Enginyeria 

Tècnica o Arquitecte Tècnic  o titulació equivalent o superior acreditat per 
l’organisme oficial competent, en el moment de la presentació d’instàncies. 

b) Esser Tècnic/a competent per elaborar Plans d’Autoprotecció d’interès de la 
Protecció Civil Local i elaborar Plans d’Autoprotecció d’interès de la Protecció Civil 
de Catalunya segons  l’art. 24 del Decret 30/2015 de 3 de març. 

c) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al 
nivell de suficiència de català (nivell C1), amb independència de la seva 
nacionalitat. En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 
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d) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 
d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior, mitjançant 
els certificats següents: 

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

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

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

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

e) Presentació del treball detallat en la base 3a. 

f) Justificant pagament dels drets d’examen de 26,90€. Gaudiran d’exempció de 
pagament les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%. 
Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que acreditin la condició 
d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. 

 

 
3. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les proves 

de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents a partir de 

l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria respectiva al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Així mateix, es poden presentar: 
 
- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana. 
- A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu certificat 

administratiu) 
- Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les Administracions Publiques. 
 
En les dues últimes modalitats, caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud 
segellada per l’organisme receptor, dins el termini establert, a l’adreça electrònica 
personal@vilanova.cat. 
 
Documentació que caldrà presentar en el tràmit en línia: 
 

 Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica)  Les persones que resultin seleccionades hauran de 
presentar els originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 10 dies, a 
comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de selecció. En el 
cas que no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits en el termini 
establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es considerarà el mèrit 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits del/la candidat/a amb 
les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre de puntuació i prelació 
dels candidats en el resultat final del procés de selecció.  

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 26,90€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat igual 
o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que acreditin 
la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El pagament es pot 
realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

 
Documentació que caldrà presentar, si el tràmit es realitza al Registre General de 
l’Ajuntament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a les Oficines de Correus o per qualsevol 
de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 
Procediment Administratiu comú de les Administracions Publiques:  
 

 Sol·licitud per prendre part en el procés selectiu. Sol·licitud presentació proves de 
selecció  

 Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica). Les persones que resultin seleccionades hauran de 
presentar els originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 10 dies, a 
comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de selecció. En el 
cas que no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits en el termini 
establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es considerarà el mèrit 
no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits del/la candidat/a amb 
les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre de puntuació i prelació 
dels candidats en el resultat final del procés de selecció.  

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 26,90€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat igual 
o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que acreditin 
la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El pagament es pot 
realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

 
Els/les aspirants seleccionats hauran de presentar els  originals dels documents que 
acreditin els requisits de la convocatòria en 10 dies, a comptar de l’endemà de la 
publicació del resultat final del procés de selecció al web municipal o en el lloc que 
indiqui el tribunal qualificador. En cas que no es presenti aquesta documentació en 
el termini establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa 
presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i es cridarà a 
l’aspirant següent, per ordre de puntuació. 
 
 
Seran causa d’exclusió i de no admissió l’extemporaneïtat en la presentació de la 
sol·licitud i l’incompliment dels requisits exigits en la base segona. 
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Els/les aspirants, d’acord amb el que estableix l’exercici 5è,  hauran de presentar un 
treball que desenvolupi el tema següent:   
 
“Plantejament per a l’elaboració del Pla d’Autoprotecció de la Fira de 
Novembre”, tenint en compte el Decret 30/2015, de 3 de març, d’àmbit de la 
Generalitat.” 
 
Mitjançant el projecte s’ha de plantejar i definir les línies generals de com es podria 
abordar aquesta situació al municipi. 
 
L’extensió del treball serà de màxim 10 folis, escrits a doble espai i a una sola cara. 
 
S’ha de presentar mitjançant el tràmit en línia Sol·licitud genèrica  o en un sobre 
tancat, a la Oficina d’atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  El 
treball s’haurà de presentar entre el dia de la publicació del resultat de la prova 
pràctica al web municipal i fins a tres dies naturals després. En el sobre o nom del 
fitxer constarà el nom de l’aspirant, però en cap cas es farà constar el nom en cap 
pàgina del treball. 
 
No s’admetran els treballs presentats fora del termini de presentació, la no presentació 
comportarà el resultat de no apte, en l’exercici cinquè de la fase oposició. 
 
 
4. PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
El procediment de selecció serà el de concurs oposició lliure. 
 
La data, el lloc i hora en què començaran els exercicis s’anunciarà, conjuntament amb 
la llista d’admesos i exclosos, amb un mínim de quinze dies d’antelació, a la pàgina 
web municipal  www.vilanova.cat  
 
Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI, passaport 
o permís de conduir. La manca de presentació d’aquest document determinarà 
l’exclusió automàtica de l’aspirant del procediment selectiu. 
 
El tribunal podrà decidir lliurement l’ordre en la realització dels exercicis, podent variar 
l’ordre que tot seguit s’estableix, respectant el termini de presentació del treball de 
l’exericici cinquè. 
 
Les proves selectives es duran a terme, sempre que sigui possible, una a continuació 
de l’altra, de manera que en un mateix dia es podran portar a terme més d’una prova. 
 
 
5. EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ 
 
Primer exercici : Coneixements de la llengua  
 
1.1 Coneixement de la llengua catalana 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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Constarà d’un exercici corresponent al nivell C de català.  Quedaran exempts d’aquest exercici: 

 Els aspirants que presentin el certificat de suficiència de català (nivell C) de la 
Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la 
Generalitat 

Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. 
 
1.2 Coneixement de la llengua castellana 
 
Té caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola. 
Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 4.1.F 
de les bases generals, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de 
realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules en el termini 
màxim de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el 
temps màxim de 15 minuts i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest 
designi.  
Quedaran exempts d’aquest exercici els aspirants que presentin algun dels certificats 
que consten a la base 4.1.F de les bases generals. 
Aquest exercici serà avaluat pel tribunal, amb la qualificació d’apte o no apte. 
 
Segon exercici: Coneixements generals en matèria de dret constitucional i 
administratiu 
 
Consistirà en contestar un test de preguntes amb respostes alternatives en relació als 
temes de l’annex I, en un temps màxim de 45 minuts. Aquest exercici es valorarà de 0 
a 10 punts i les respostes incorrectes no restaran. Seran eliminats del procés 
d’oposició els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts. 
 
 
Tercer exercici: Coneixements específics  
 
Consistirà en desenvolupar per escrit un tema extret a l’atzar d’entre els 48 de l’annex 
II, durant un temps màxim d’una hora i mitja. Es valoraran els coneixements del tema, 
el nivell de formació general, la composició gramatical i la claredat d’exposició. La 
qualificació d’aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar la 
prova serà de 5 punts 
 
Quart: Prova Pràctica  
 
Consistirà en respondre per escrit un cas pràctic relacionat amb  les fucnions del lloc 
de treball i el temari de l’Annex II. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts, serà 
necessari treure una puntuació igual o superior a 5 punts, per continuar en el procés 
selectiu. 
 
Cinquè exercici : Valoració del treball 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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Consistirà en defensar i exposar de forma sintetitzada el contingut del treball presentat 
pels aspirants, segons la base 3a, en un temps màxim de 10 minuts.  
 
El treball i la seva defensa es valorarà de 0 a 10 punts, i seran eliminats els aspirants 
que no obtinguin la puntuació mínima de 5 punts.   
 
 
6. FASE DE CONCURS  
 
Un cop finalitzada la fase d’oposició i realitzada la qualificació de cada aspirant, es 
procedirà a la valoració dels mèrits que, en cada cas, hagin al·legat i provat els/les 
aspirants d’acord amb el següent barem: 
 
a) Experiència Professional, fins a un màxim de 6 punts segons els criteris següents: 

 Haver prestat serveis com a tècnic/a de grau mig en aquest Ajuntament, a raó de 
0,2 punts per mes de servei.  

 Haver prestat serveis com a tècnic/a de grau mig a altres Administracions 
Públiques, a raó de 0,05 punts per mes de servei. 

 
 
b) Cursos de Formació i perfeccionament: 

 Per cada curs realitzat amb aprofitament  o assistència de centres o organismes 
oficials,  sobre matèries relacionades amb les funcions de la plaça convocada, fins 
a 2 punts segons el barem següent: 

 Cursos fins a 10 hores lectives: 0,1 punt per curs 
 Cursos entre 11 i 20 hores lectives: 0,2 punts per curs 
 Cursos entre 21 i 40 hores lectives: 0,5 punts per curs 
 Cursos de més de 41 hores lectives: 0,75 punts per curs 

 
c) Entrevista personal: 

L’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits al·legats pels aspirants.  El tribunal 
podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns, referent a la 
trajectòria professional i acadèmica dels aspirants o qualsevol altre aspecte rellevant 
del perfil de la plaça. L’entrevista es valorarà de 0 a 2 punts. 
 
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a  10 punts.  
 
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document 
detallat en la base 3a Declaració al·legació de mèrits per les proves selectives 
(genèrica), els originals de la documentació s’haurà de presentar segons s’estableix en 
la base 3a. 
 
 
7. PERÍODE DE PRÀCTIQUES  
 
El període de prova serà de 4 mesos en el lloc de treball d’adscripció. Aquest període 
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es realitzarà sota la supervisió del Cap de Servei o persona en qui delegui i el Servei 
de Recursos Humans. Finalitzat el període s’emetrà informe pel Cap del Servei fent 
constar si  s’ha superat el període de prova, d’acord amb l’apartat 15 de les bases 
generals de processos de selecció de personal. 
 
Els/les aspirants que ja haguessin prestat serveis a la Corporació en places de les 
mateixes característiques, nivell i funcions que les convocades seran eximits/des en tot 
o en part de la realització del període de prova. 
 
8. DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
El Tribunal qualificador es constituirà de la manera següent: 
 
President: 

- Tècnic/a de Recursos Humans (titular i suplent) 
 
Vocals: 

- 1 Comandament de la Policia Local (titular i suplent) 
- 2 Tècnic/a municipal (Titular i suplent) 
- Un representant de l’EAPC (titular i suplent) 
 
Secretari:  Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir 
del personal administratiu que correspongui. 
 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 
 
 
9. BORSA DE TREBALL 
 
Les persones que hagin superat el procés de selecció i que no hagin obtingut plaça 
passaran a formar part d’una borsa de treball, que servirà per cobrir les necessitats de 
personal no permanent que es produeixin en llocs de treball amb funcions similars, 
amb el complement de destinació i específic, corresponent al lloc de treball que hagi 
generat la necessitat. 
 
Els/les integrants d’aquesta borsa de treball podran ser cridats d’acord amb l’ordre de 
puntuació establert, i podran ser nomenats amb caràcter no permanent segons les 
necessitats del servei i els requisits del lloc de treball. 
 
En els supòsits de contractació laboral, aquesta tindrà caràcter  de treball de durada 
determinada de conformitat amb la legislació vigent que hi sigui aplicable, inclòs el 
període de prova. 
 
Aquesta borsa de treball tindrà vigència mentre no es realitzi una borsa que la derogui. 
 
 
A N N E X  I 
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1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Els drets 

fonamentals en la Constitució. La reforma de la Constitució. 

2. L’organització de l’Estat en la Constitució: organització institucional o política i 
organització territorial. Les Corts Generals. El Poder Judicial. 

3. L’Administració General de l’Estat. Les Comunitats Autònomes. L’Administració 
Local. L’Administració institucional. 

4. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006). Les competències de la Generalitat 
de Catalunya i les institucions d’autogovern. 

5. La província. Organització provincial. Competències. 

6. El municipi: conceptes i elements. El terme municipal. La població: especial 
referència a l’empadronament. L’organització. Competències municipals. 

7. El personal al servei de les entitats locals: concepte i classes. Drets, deures i 
incompatibilitats. 

8. Els contractes administratius en l’esfera local. La selecció del contractista, Les 
garanties i responsabilitat en la contractació. Execució, modificació i suspensió, 
La revisió de preus, Invalidesa dels contractes. Extinció dels contractes. 

9. Les hisendes locals i els seus pressupostos. 

10. La despesa pública local: concepte i règim legal. Execució de les despeses 
públiques. Comptabilitat i comptes. 

11. L’acte administratiu: concepte, classes i elements. Motivació i notificació. 
Eficàcia i validesa dels actes administratius. Revisió dels actes administratius: 
d’ofici i en via de recurs administratiu. 

12. Especialitats del procediment administratiu local. Funcionament dels òrgans 
col·legiats locals: règim de sessions i acords. Actes i certificacions d’acords. 
Les resolucions del president de la corporació. 

 
 
A N N E X  II  
 
1. Competències dels municipis en matèria de Protecció Civil.  
2. Comissió Local de Protecció Civil. 
3. Competències de la Generalitat en matèria de Protecció Civil.  
4. Comissió de Protecció civil de Catalunya. 
5. Competència estatal en matèria de Protecció Civil en situacions d'emergència 

en els casos de riscs greu, catàstrofe o calamitat pública.  
6. Comissió Nacional de Protecció Civil. 
7. Plans d’actuació municipal obligats i recomanats a Vilanova i la Geltrú. 
8. Els plans d'emergència especials. 
9. Els plans d’emergència específics. 
10. Els plans d’emergència autonòmics. 
11. Pla Bàsic d’emergència municipal. 
12. Pla d’actuació municipal per incendis forestals a Vilanova i la Geltrú. 
13. Pla d’actuació municipal per nevades a Vilanova i la Geltrú. 
14. Pla d’actuació municipal per inundacions a  Vilanova i la Geltrú. 
15. Pla d’actuació municipal per sismes a Vilanova i la Geltrú. 
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16. Pla d’actuació municipal per contaminació accidental d’aigües marines a  
Vilanova i la Geltrú. 

17. PROCICAT. 
18. INFOCAT. 
19. NEUCAT. 
20. INUNCAT. 
21. SISMICAT. 
22. CAMCAT. 
23. Els Plans d’Autoprotecció. 
24. Recomanacions de mesures d'autoprotecció per a emergències en àrees de 

pública concurrència de la Direcció General de Protecció Civil. 
25. Duprocim. Document únic de protecció civil municipal, segons el Decret 

155/2014, de 25 de novembre. 
26. Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres 

obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes 
mesures. 

27. Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la Protecció Civil Local. 
28. Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la Protecció Civil de Catalunya. 
29. Actualització i revisió dels plans d’autoprotecció. 
30. Tasques d’un tècnic/a de Protecció Civil nivell Local. 
31. Tasques d’un tècnic/a de Protecció Civil nivell de la Generalitat. 
32. CECAT. 
33. CECOPAL. 
34. El municipi de Vilanova i la Geltrú. Característiques físiques, socioeconòmiques 

i demogràfiques. 
35. Identificació i informació sobre riscos en l'àmbit de Vilanova i la Geltrú: 

identificació, avaluació, planificació, informació. 
36. Recomanacions de mesures d’atenció al ciutadà en desastres naturals, 

concentració de població, suport logístic, acollida i atenció de la Direcció 
General de Protecció Civil. 

37. Divulgació sobre els riscos i autoprotecció a la població segons la Llei 4/1997 
de 20 de maig, de  Protecció Civil de Catalunya. 

38. Associació de Voluntaris de Protecció Civil.  
39. Funcions del voluntariat com a suport dels diferents grups d'actuació. 
40. Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya. 
41. Implantació dels plans d’acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció 

Civil de Catalunya.  
42. HERMES. Registre electrònic. 
43. Simulacres: organització i supervisió d’acord amb el Decret 30/2015, de 3 de 

març. 
44. ITC 8, Espectacles amb artificis pirotècnics realitzats per experts, segons el RD 

989/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el Reglament de articles 
pirotècnics i cartutxeria. 

45. ITC 18, Manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals, segons el RD 
989/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el Reglament de articles 
pirotècnics i cartutxeria. 

46. Classificació de les emergències d’acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març. 
47. Relacions interadministratives en la protecció civil d’acord amb el RD 4/1997, 
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de 20 de maig de protecció civil de Catalunya.  
48. Seguretat en revetlles. Consells a la població en relació a les revetlles de la 

DGPC. Material pirotècnic en revetlles d’acord amb RD 989/2015, de 30 de 
octubre. Recomanacions en relació a les fogueres de la Direcció General de 
protecció civil.  

 
 
 
   
8. Recursos Humans.  
Número: 505/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I L’OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE GRAU 
MITJÀ D’IGUALTAT, EQUITAT I LGTBI, EN EL MARC DEL PLA LOCAL D’OCUPACIÓ 
2020, SUBVENCIONAT PEL “PROGRAMA COMPLEMENTARI DE MILLORA DE 
L’OCUPABILITAT 2019-2020” DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
 
 ACORD:  
 
   
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i l’oferta de treball de Tècnic/a de grau mitjà 
d’Igualtat, Equitat i LGTBI, en el marc del Pla Local d’Ocupació 2020, subvencionat 
totalment pel “Programa complementari de millorar de l’ocupabilitat 2019-2020” de la 
Diputació de Barcelona, en la Línia de suport a la millora de l’Ocupabilitat. 
SEGON.-  Publicar aquesta convocatòria i l’oferta de treball al web municipal i les 
xarxes socials. 
 
TERCER.- Viabilitat econòmica: EL Pla Local d’Ocupació 2020, estarà subvencionat 
per l’ajut de la Diputació de Barcelona del “Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019-2020, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
atorgat a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de la Línia de suport a la millora de 
l’ocupabilitat (línia 1), en 169.959,23€ pel 2020, codi XGL 18/x/262931, que 
s’imputaran a les partides consignades en el pressupost municipal vigent 
15.241014015 de sous i salaris 21.899,40€ i la partida 15.240.1615 de seguretat social 
6.892,94€ 

 
QUART.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació 
de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat 
d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició 
Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via 
administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i 
arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del 
que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des 
del dia hàbil següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del 
temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 
463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de 
la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi. 
 
 

OFERTA DE TREBALL 
 
Per proveir un lloc de treball de Tècnic/a de grau mitjà d’igualtat, Equitat i LGTBI, per 
dur a terme les accions del programa “Incorporar personal tècnic en matèria d’igualtat, 
d’atenció social integral a les dones i a les persones de l’àmbit LGTBI” en el marc del 
Pla Local d’Ocupació 2020, finançat totalment per l’ajut atorgat pel “Programa 
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020, del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019 en la Línia de suport a la millora de l’ocupabilitat (línia 1).  
 

Funcions generals del lloc de treball: 

- Àmbit LGTBI:  
o Desenvolupar una atenció social integral a les persones de l’àmbit LGTBI, oferint 

informació sobre els drets de la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de 
gènere, d’acord a la legislació vigent.  

o Efectuar tasques de suport i orientació en l’àmbit social, jurídic i psicològic adreçat 
a les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o 
violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. 

o Dissenyar i realitzar activitats de sensibilització i informació per a persones i 
entitats, per tal de mostrar la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere i 
prevenir LGTBIfòbia. 

- Àmbit Igualtat  
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o Assessorar i donar suport tècnic en matèria d’igualtat de gènere, tant a nivell intern 
com a nivell extern, dins de l'àmbit d'actuació pròpia.  

o Atendre i orientar sobre els serveis i recursos de la Corporació en matèria 
d’igualtat de gènere.  

o Elaborar eines metodològiques d'intervenció en els àmbits d’igualtat. 
o A nivell ciutadania: Vetllar per al desenvolupament i implementació del pla local de 

polítiques d’igualtat. Organitzar i planificar activitats de sensibilització, formació i 
difusió  adreçades al desenvolupament de les polítiques d’igualtat al municipi.  

o A nivell de la pròpia organització: Desenvolupar el pla d’igualtat intern existent i 
aplicar mesures amb perspectiva de gènere.  Incorporar la perspectiva de gènere i 
promocionar la transversalitat dins la pròpia organització Fomentar la 
sensibilització en matèria de gènere dins l’entitat i impulsar una cultura d’igualtat. 
Fomentar l’ús del llenguatge no sexista. En global: Treballar en coordinació i en 
equip dins els àmbits d'intervenció dels serveis d'atenció social primària i els 
equips especialitzats d’altres serveis: de la salut, l’educació, la seguretat 
ciutadana, etc.  

- I en general totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en 
l'àmbit del desenvolupament del lloc i de la natura de la unitat organitzativa 
d'adscripció. 

 
Condicions del lloc: 
 
- Contracte de treball d’Obra o Servei determinat com Tècnic/a de grau Mitjà del Pla 
Convivència A2-20,  a partir de juny i fins 31 de desembre de 2020. 
- Jornada laboral de 35 hores setmanals a distribuir segons necessitats del servei.  
- Sou brut mensual aproximat de 2.219,04€, segons Conveni Col·lectiu Vigent. 
- S’estableix per la persona contractada un període de prova de 4 mesos. 
 
 
Requisits de l’aspirant: 
 
1) Generals:  
 
Les persones beneficiaries del Pla d’Ocupació Local 2020 seran les següents: 
 

- Persones desocupades, inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a 
demandants d’ocupació, podent estar-ho també a un Servei Local d’Ocupació, que no 
cotitzin a cap dels règims de la seguretat social previstos al TRLGSS, a excepció de 
les persones que reben una prestació o un subsidi d’atur i que estan donats d’alta als 
efectes únics de la percepció d’aquestes prestacions, preferentment aquelles que es 
troben en col·lectius en situació de risc d’exclusió social. 
 
L’acreditació de la inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants 
d’ocupació s’ha de justificar un cop publicats els resultats del procés selecció. 
 
2) Específics: 
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a) Estar en possessió d’un grau universitari de l’àmbit social o equivalent. 
 
b) Formació complementària en temes de gènere i diversitat sexual, com a mínim de 
150 hores. 
 

c) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al 
nivell de suficiència de català (nivell C1), amb independència de la seva nacionalitat. 
En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 
 

d) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 
d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior, mitjançant els 
certificats següents:  
 

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

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

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

 
En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 
 
 
e) Justificant pagament dels drets d’examen, 26,90€. Gaudiran d’exempció de 
pagament les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%. 
Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que acreditin la condició d’aturats 
degudament inscrits al Servei d’Ocupació, en el moment de presentar la sol·licitud. 
 
f) Totes les condicions que s’estableixen en les bases generals aprovades per la 
Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2008, i publicades al web municipal: 
http://www.vilanova.cat 
 
 
Composició del Tribunal qualificador: 
 
Estarà format per les persones següents: 
  
President/a: 
- Tècnic/a de Recursos Humans (titular i suplent). 
 
Vocals:  
- 2 Tècnics/ques municipal (titular i suplent) 
 
Secretari: Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir 
del personal administratiu que correspongui. 
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El tribunal podrà requerir assessorament d’especialistes a totes o algunes de les 
proves, que actuaran amb veu però sense vot. 
 

Proves de selecció: 

 
1. Coneixement de la llengua catalana 
 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell C1 de català. Quedaran exempts d’aquest 
exercici les persones que acreditin el nivell o equivalent segons la Direcció General de 
Política Lingüística. 

Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. 
 
2. Coneixement de la llengua castellana. 
 
Té caràcter obligatori i eliminatori per a totes les persones aspirants que no tinguin la 
nacionalitat espanyola i no puguin acreditar els coneixements de llengua castellana de 
nivell superior especificats en el requisit específic d) d’aquesta oferta de treball. 
 
En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent, que es qualificarà 
d’apte o no apte. 
 
 
3. Prova Teòrica:  
 
Consistirà en desenvolupar per escrit un tema de l’Annex I, extret a l’atzar, en un 
temps màxim d’una hora. Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts. Seran eliminats 
del procés de selecció els/les aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 
punts. 
 
4. Prova  Pràctica:  
   
Consistent en realitzar dos exercicis pràctics a desenvolupar en relació a les funcions 
del lloc de treball i al temari de l’Annex I. El tribunal determinarà el temps necessari per 
realitzar la prova a tots els/les aspirants. Cada supòsit pràctic es valorarà de 0 a 10 
punts i serà necessari per aprovar obtenir una puntuació mínima de 5 punts, en cada 
cas, per superar la Prova. 
 
 
Valoració de mèrits: 
 
Es valorarà la trajectòria professional segons el barem següent:  
 
a) Experiència professional: fins a un màxim de 3 punts segons els criteris següents:  
 

 Haver prestat serveis en aquest Ajuntament en un lloc similar al de l’oferta de 
treball, a raó de 0,2 punts per mes de servei.  
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 Haver prestat serveis en altres Administracions Públiques en un lloc similar al 
de l’oferta de treball,  a raó de 0,05 punts per mes de servei.  

 
b) Cursos de Formació i perfeccionament: 
 
Per cada curs realitzat amb aprofitament o assistència de centres o organismes 
oficials,  sobre matèries relacionades amb les funcions de la plaça convocada a 
excepció del cursos aportats com a requisit específic de l’apartat 2 b),  fins a 1,5 punts 
segons el barem següent: 
 

 Cursos fins a 10 hores lectives: 0,1 punt per curs 
 Cursos entre 11 i 20 hores lectives: 0,2 punts per curs 
 Cursos entre 21 i 40 hores lectives: 0,5 punts per curs 
 Cursos de més de 41 hores lectives: 0,75 punts per curs 

 
c)   Entrevista personal: l’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits i els 
requisits presentat pels aspirants. El tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i 
aclariments que estimi oportuns referent a la trajectòria professional i acadèmica dels 
aspirants,  a les funcions de lloc de treball o qualsevol altre aspecte rellevant pel perfil 
del lloc de treball. Aquest exercici es valorarà de 0 a 2 punts. 
 
Valoració de la situació de risc d’exclusió social segons el barem següent: 
  
La situació de risc d’exclusió social es valorarà fins a 1 punt, de la forma següent: 
 

 Tenir més de 54 anys 0,5 punts. 

 Dona de més de 50 anys 0,25 punts. 

 Tenir una discapacitat o disminució superior al 33% 0,5 punts 

 Víctima de violència de genera 0,5 punts 

 Tenir fills menors a càrrec 0,25 punts per fill 

 Persona amb discapacitat a càrrec 0,5 punts. 

 Ingressos mensuals de la unitat familiar inferiors a 300€ per persona 0,5 punts. 
 
Caldrà acreditar documentalment aquestes situacions, segons s’indiqui en la publicació 
dels resultats de les proves. 
 
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document 
detallat en l’apartat de Presentació de sol·licituds Declaració al·legació de mèrits per 
les proves selectives (genèrica).  
 
 
Presentació de Sol·licituds 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les 
proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents a 
partir del moment de la publicació de l’Oferta de treball a  
https://seuelectronica.vilanova.cat/ofertes_de_treball i fins el termini que estableixi la 
mateixa oferta de treball. 
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Així mateix, també es poden presentar: 
 

- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana. 

- A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu 
certificat administratiu) 

- Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les 
Administracions Publiques. 

 
En les dues últimes modalitats, caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud 
segellada per l’organisme receptor, dins el termini establert, a l’adreça electrònica 
personal@vilanova.cat. 
 
Documentació que caldrà presentar en el Tràmit en línia: 
 

 Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica)  Les persones que resultin seleccionades hauran de 
presentar els originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 3 dies, a 
comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de selecció. En el 
cas que no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits en el termini 
establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es considerarà el mèrit 
no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits del/la candidat/a amb 
les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre de puntuació i prelació 
dels candidats en el resultat final del procés de selecció.  

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 26,90€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat igual 
o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que acreditin 
la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El pagament es pot 
realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

 
Documentació que caldrà presentar, si el tràmit es realitza al Registre General de 
l’Ajuntament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a les Oficines de Correus o per qualsevol 
de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 
Procediment Administratiu comú de les Administracions Publiques:  
 

 Sol·licitud per prendre part en el procés selectiu. Sol·licitud presentació proves de 
selecció  

 Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica). Les persones que resultin seleccionades hauran de 
presentar els originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 3 dies, a 
comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de selecció. En el 
cas que no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits en el termini 
establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es considerarà el mèrit 
no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits del/la candidat/a amb 
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les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre de puntuació i prelació 
dels candidats en el resultat final del procés de selecció.  

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 26,90€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat igual 
o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que acreditin 
la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El pagament es pot 
realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

 
Els/les aspirants seleccionats hauran de presentar els  originals dels documents que 
acreditin els requisits de la convocatòria en 3 dies, a comptar de l’endemà de la 
publicació del resultat final del procés de selecció al web municipal o en el lloc que 
indiqui el tribunal qualificador. En cas que no es presenti aquesta documentació en 
el termini establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa 
presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i es cridarà a 
l’aspirant següent, per ordre de puntuació. 
 
Seran causa d’exclusió i de no admissió l’extemporaneïtat en la presentació de la 
sol·licitud i l’incompliment dels requisits exigits en la convocatòria. 
  
El termini per la presentació de la sol·licitud és el XXXXXXXXXX de 2020. El 
calendari de les proves i la llista d’aspirants admesos a la convocatòria es farà públic al 
web municipal www.vilanova.cat . 
 
  
ANNEX I 
 
1. Patriarcat, androcentrisme, sexe i gènere, rols i estereotips. Conceptes bàsics. 

2. Feminismes. Història dels feminismes. Principals fites i dates commemoratives 

anuals. 

3. Educació i coeducació. Educar en la igualtat. Educació no sexista. 

4. Violència de gènere. Cicle de la violència, manifestacions, causes i 

conseqüències. Prevenció, detecció i tractament. 

5. Educació emocional i noves masculinitats com antídot a les conductes violentes 

6. Programes i serveis municipals d’atenció a les dones a Vilanova i la Geltrú. El 

SIAD.  

7. El Pla municipal d’Equitat de Vilanova i la Geltrú.  

8. Les lleis d’igualtat i de prevenció de la violència masclista a l’estat i a Catalunya. 

9. Diversitat sexual i de gènere. Conceptes bàsics. La construcció social. Sexe, 
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identitat de gènere, expressió de gènere, orientació sexual i pràctiques sexuals.  

10. Gènere, diversitat sexual i interseccionalitat.  

11. El moviment LGTBIQ+. Història. Fites importants i dates commemoratives anuals.  

12. La lgtbifòbia. Manifestacions, causes i conseqüències. Prevenció, detecció i 

tractament.  

13. Programes i serveis municipals d’atenció a la diversitat sexual i de gènere a 

Vilanova i la Geltrú. El SAI.  

14. El Pla municipal per la diversitat sexual i de gènere de Vilanova i la Geltrú.  

15. Les lleis per la diversitat sexual i de gènere a l’Estat i a Catalunya.”. 

  
   
9. Promoció Ciutat.  
Número: 2/2020/eDES. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT D'ARTESANIA D'ESTIU 2020, DES 
DEL 2 DE JULIOL FINS AL 30 D'AGOST, AL PAG. DEL CARME DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER.- Declarar la necessitat de convocar  el Mercat d’Artesania d’Estiu 2020, per 
tractar-se d’un procediment administratiu estretament relacionat a l’estat d’alarma i 
indispensable per a la protecció del interès general de la societat i en concret, dels 
artesans que per culpa de la COVID-19 porten temps sense poder exposar ni vendre 
els seus productes. 
 
SEGON.- Aprovar la convocatòria pública d’un concurs per disposar d’una parada  al 
mercat d’artesania d’estiu 2020, en el marc de les Bases reguladores aprovades per 
JGL en data de 4 de febrer de 2020 i publicades al BOPB del passat 14 de febrer de 
2020, amb el següent text: 
 
CONVOCATÒRIA MERCAT D’ESTIU 2020 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú obre la convocatòria per a l’adjudicació de les 
parades del mercat d’artesania de temporada d’estiu d’acord amb les bases aprovades 
pel Ple municipal i publicades al BOPB amb data 14 de febrer de 2020. 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154372064256412 
 
 
 
 
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 

 

Aquesta convocatòria serà aplicable sempre i quant sigui factible segons la normativa 
derivada de l’actual estat d’alarma establert pel Govern estatal data 14 de març de 
2020 per mitjà del Reial Decret 463/2020, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 i publicat 
al BOE el mateix dia 14 de març. 
 
Per tant, aquest Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar o realitzar els canvis que 
consideri oportú en l’organització d’aquest mercat de temporada d’estiu, per tal de 
garantir la salut de la seva ciutadania davant d’aquesta crisi sanitària pel COVID-19. 
 
Davant d’aquesta situació, i en aplicació de la normativa vigent, el paradista té 
l’obligació disposar en les seves parades de mascaretes, gel hipoelergènic i guants, 
així com, vetllar per garantir la distància de seguretat de 2m establertes per les entitats 
sanitàries entre els seus compradors. 
 
Les característiques bàsiques de les places ofertades són: 

 Lloc: Passeig del Carme (entre la rambla de Ferrer i Vidal i la rambla Joan 
Baptista Pirelli). 

 Dies del Mercat: des del 2 de juliol al 30 d’agost, tots els dijous, els 
divendres, els dissabtes i els diumenges. Inclou el dia 5 d’agost de 2020 per 
ser dia festiu a la ciutat.  

 Horari: de 18h a 24h. 

 Nombre de places: 16 places (el nombre de places s’ha reduït per tal de 
garantir la distància de seguretat fruit de la crisi COVID-19). 

 Taxa de la parada: per parada de 495€ (segons marca OF Núm. 26 Annex 
2: 15€/dia per 33 dies). 

 
L’atorgament de l’autorització s’efectuarà mitjançant resolució del regidor delegat de 
Promoció Econòmica, projecció de Ciutat i Patrimoni Cultural.  
 
Termini de presentació de sol·licitud: des del dia 20 de maig del 2020 fins al 8 de 
juny del 2020. 
 
Tot i que s’estableix la presentació de sol·licituds en el termini anteriorment mencionat, 
excepcionalment, els terminis anteriors resten condicionats a l'evolució que tinguin les 
mesures adoptades per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. De 
forma que si continua vigent la declaració de l’estat d’alarma produïda per Reial Decret 
463/2020 de 14 de març, el termini final de presentació de sol·licituds s'allargaria 10 
dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de l'aixecament de l'estat d'alarma. 
 
Lloc de lliurament de les sol·licituds: de forma excepcional per la situació actual 
causada per la pandèmia del COVID-19, les sol·licituds es podrà fer de forma 
telemàtica a través de carpeta ciutadana o bé es podrà lliurar via correu electrònic 
(olopez@vilanova.cat o bé apunyet@vilanova.cat) 
 
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació demandada en 
aquesta bases:  

 Full de sol·licitud 
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 Declaració responsable conforme es compleixen tots els requisits establerts per 

Hisenda i la Seguretat Social per a la participació al mercat;  

 Carnet d’artesania i/o cultural en vigor (en cas de tenir) 

 Assegurança de responsabilitat civil (rebut i import assegurat) 

 Dossier d’elaboració dels productes: fotos, descripció i/o vídeo, en qualsevol 

format de suport paper o digital, on es comprovi la forma de producció dels 

productes i la proposta de parada realitzada pel sol·licitant (prestació, qualitat 

visual, estètica i originalitat del producte). 

 
I tota aquella documentació que es consideri necessària per a la seva puntuació. 
 
L’adjudicació de la parada es farà d’acord als criteris del punt 1 i 2 de l’apartat 8. 
Criteris de selecció del Mercat de Temporada d’artesania de  Setmana Santa i d’estiu 
establert a les Bases anteriorment esmentades i publicades al BOP amb data 14 de 
febrer de 2020. 
 
El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 8 de juny de 2020, tot i que el termini 
serà prorrogat si és produeix una pròrroga de l’estat d’alarma. 
 
 
TERCER.- Publicar aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
 
QUART.-: Autoritzar al regidor delegat de Promoció Econòmica, Projecció de Ciutat i 
Patrimoni Cultural, per l’adjudicació de les parades per a la venda en el mercat 
d’artesania d’Estiu 2020. 
 
 
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 
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 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
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l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se 
efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps 
que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi.”. 
 
 
 
   
10. Participació.  
Número: 585/2019/eSUB. 
 
APROVAR EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA CONCEDIDA L'ANY 2019 A LA FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT 
VILANOVÍ PEL PROJECTE BALLEM! CICLE DE BALLS DE SALÓ 2019 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
 ACORD:  
 
“PRIMER. Incoar procediment de reintegrament de la subvenció atorgada a l’entitat 
FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT VILANOVÍ amb CIF G6441818-9 , essent la quantitat 
a retornar a aquest Ajuntament de 26.95€, més els interessos de demora que 
procedeixin. 
 
SEGON. Compensar l’import no justificat de la subvenció 2019 (26,95€) amb l’import 
pendent de pagament a l’entitat FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT VILANOVÍ amb CIF 
G6441818-9 , essent així el reintegrament final per import de 2.973,05€,  
 
TERCER. Notificar aquesta resolució als interessats perquè en un termini de 15 dies, a 
comptar a partir del dia següent a la notificació de la present, pugui presentar 
al·legacions o els documents que consideri oportuns.  
 
QUART. Peu de recursos 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
  
 
   
11. Llicències i Disciplina.  
Número: 001158/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER VNG VENTURES, 
SL, PER A FER LA DIVISIÓ HORITZONTAL DE L'EDIFICI ENTRE MITGERES AMB 
DOS LOCALS I TRES HABITATGES a C. ARGENTERIA,    8. (Exp.001158/2019-OBR) 
 
1. . 

  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
ACORD  
 
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  VNG VENTURES, SL,  
NIFB6657702-4, per a DIVISIÓ HORITZONTAL DE L'EDIFICI ENTRE MITGERES 
AMB DOS LOCALS I TRES HABITATGES, a C. ARGENTERIA,    8, d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables amb les 
següents condicions particulars i generals:  
1. Un cop feta la divisió de l’edifici les entitats resultants seran: 

i. Element 1: Local 1 de planta baixa amb accés directe des del carrer de 
l’Argenteria, núm. 8, de superfície construïda de 43,93 m2. 

ii. Element 2: Local 2 de planta baixa i planta soterrani, amb accés directe des del 
carrer de la Unió, núm. 27, de superfície construïda 274,35 m2. 

iii. Element 3: Habitatge 1, que ocupa la primera planta, de superfície construïda 
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de 170,88 m2. 

iv. Element 4: Habitatge 2, que ocupa la segona planta, de superfície construïda 
de 170,58 m2. 

v. Element 5: Habitatge 3, que ocupa la tercera planta, de superfície construïda de 
148,01 m2. 

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

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

 
CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS 

 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

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

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

 

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 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, 
reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò 
previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil següent a 
la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar, a partir que finalitzi l’estat d’alarma.”. 
  
 
   
12. Llicències i Disciplina.  
Número: 001321/2019-OBR. 
 
APROVAR  LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA  D’OBRES PRESENTADA PER S. O.S., 
PER A  AMPLIAR LA PLANTA BAIXA I CANVIAR LES OBERTURES DE LA FAÇANA 
DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES PB+1PP A C. DOCTOR 
FLEMING,   48 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
 ACORD:  
 
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  S. O. S., per a  AMPLIAR 
LA PLANTA BAIXA I CANVIAR LES OBERTURES DE LA FAÇANA DE L'HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES PB+1PP, a C. DOCTOR FLEMING,   48, 
(Exp.001321/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
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CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. S’haurà de mantenir la cota de jardí ara existent a la parcel.la. 

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

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

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

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

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

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

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

8. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar 
integrats arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició 
arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un impacte visual 
significatiu. 
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9. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a 
continuació. L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la 
resolució de la present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
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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.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, 
reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò 
previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil següent a 
la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar, a partir que finalitzi l’estat d’alarma.”. 
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13. Llicències i Disciplina.  
Número: 001393/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER L. R. E., 
PER A  ENDERROCAR VOLUM DE PLANTA BAIXA, REHABILITAR I AMPLIAR 
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+3PP a C. AIGUA,  103 
 
  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
ACORD:    
 
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  L. R. E., per a  
ENDERROCAR VOLUM DE PLANTA BAIXA, REHABILITAR I AMPLIAR HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+3PP, a C. AIGUA,  103, (Exp.001393/2019-
OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 

Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) 
incorporat a l’expedient, aquesta llicència queda condicionada a:  

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

Ús 
Cota 
(msnm

) 

Alçada 
(m) 

Elevació 
(msnm) 

Edificació 19,00 15,60 34,60 

II. 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. 

III. 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 
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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. 

IV. 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. L’espai de cessió caldrà que es marqui en visita conjunta amb els tècnics del 
servei de Llicències i la direcció facultativa. 

3. Per la concessió de la llicència de primera ocupació caldrà haver tramitat i 
acceptat per part d’aquest Ajuntament l’escriptura de cessió de l’afectació 
del vial establerta en el Pla general d’Ordenació d’acord amb la 
documentació presentada A més aquest espai s’haurà de lliurar urbanitzat 
amb el mateix acabat de la vorera ja existent. 

4. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament el full 
d’assumeix de l’arquitecte tècnic, el coordinador de seguretat i full del 
programa de control tot visat pel corresponent Col·legi Professional. 

5. La llicència s’ha concedit amb el projecte bàsic, qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del projecte d’execució, s’haurà de 
presentar com a modificació del projecte bàsic. Igualment per poder 
començar les obres cal aportar a aquest Ajuntament còpia del projecte 
d’Execució visada pel corresponent Col·legi Professional. 

6. Cal complir amb l’ordenança municipal d’estalvi d’aigua de Vilanova i la 
Geltrú, és per això i vist les característiques de l’habitatge que caldrà 
incorporar o bé un sistema de reutilització d’aigües grises o bé un sistema 
d’aprofitament d’aigües de pluja, així com els altres sistemes i mesures 
d’estalvi que són d’aplicació. 

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

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

a. Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de 
l’apèndix 06.1 del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació. 
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b. Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una 
empresa autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la 
instal·lació cada dos anys. La subscripció d’aquest contracte és un 
deure dels subjectes obligats per aquesta Ordenança. Com a mínim 
durant el primer any de la instal·lació, el propietari de l’immoble i/o 
titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament informe del 
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o 
aspectes de la instal·lació que s’hagin d’haver reparat. 

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

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

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

11. 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. 

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

13. 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. 

14. 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 
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bústies.  

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

15. 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. 

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

17. 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. 

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

19. 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 
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d’evacuació de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 
metres per damunt de la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a 
la planta soterrani. 

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de 
publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es 
declarar l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i 
d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput 
del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres 
procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els 
substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del 
que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es 
computarà des del dia hàbil següent a la data de la finalització del estat 
d’alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut des de 
l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb 
anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de 
l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional 
del Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots 
els terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 
2020) fins que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 
14 de març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs 
de reposició començaran a computar, a partir que finalitzi l’estat d’alarma.”. 
 
 
   
14. Llicències i Disciplina.  
Número: 22/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER J. F. F., PER A 
FER LA DIVISIÓ HORITZONTAL DE L’EDIFICI EN 4 ELEMENTS AL C. SANT 
PAU, 14.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
 
ACORD:  
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PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  J. F. F., va sol·licitar llicència 
per a FER LA DIVISIÓ HORITZONTAL DE L’EDIFICI EN 4 ELEMENTS AL C. 
SANT PAU, 14 (Exp.22/2020/eOBR), d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables amb les següents condicions 
particulars i generals:  
1. Un cop realitzada la divisió horitzontal els elements resultants seran: 

i. Element 1: planta baixa, local comercial de 92,54 m2. 

ii. Element 2: planta entresol, habitatge de 88,69 m2. 

iii. Element 3: planta primera, habitatge de 75,26 m2. 

iv. Element 4: planta segona, habitatge de 75,26 m2. 

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

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

 
CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS 
HORITZONTALS 

 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del 

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

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

 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de 
publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, 
reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst 
a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes desfavorables o 
de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil següent a la data de la 
finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut 
des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb 
anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de 
l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial 
Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 
processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest 
estat finalitzi. 

 

En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 
14 de març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs 
de reposició començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
  
 
   
15. Llicències i Disciplina.  
Número: 23/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER M. B. Q., PER 
A  LA DIVISIÓ HORITZONTAL DE L’EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES 
EN 4 ELEMENTS, LOCAL EN PB I TRES HABITATGES UN EN PLANTA 
ENTRESOL, UN EN 1PP I UN 2PP, AL C. SANTA ANNA, 28.) 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  M. B. Q., va sol·licitar 
llicència per a  LA DIVISIÓ HORITZONTAL DE L’EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES EN 4 ELEMENTS, LOCAL EN PB I TRES HABITATGES UN EN 
PLANTA ENTRESOL, UN EN 1PP I UN 2PP, al C. SANTA ANNA, 28. (exp. 
23/2020/eOBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables amb les següents condicions particulars i generals:  
1. Un cop feta la divisió de l’edifici els elements resultants seran: 

i. Element 1: Planta Baixa, local de superfície construïda de 73,15 m2. 

ii. Element 2: Planta Entresol, habitatge de superfície construïda de 54,92 
m2. 

iii. Element 3: Planta primera, habitatge de superfície construïda de 53,80 m2. 

iv. Element 4: Planta segona, habitatge de superfície construïda de 60,91 m2. 

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

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

 
CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS 
HORITZONTALS 

 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del 

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

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

 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
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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.” 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, 
reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst 
a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes desfavorables o 
de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil següent a la data de la 
finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut 
des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb 
anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de 
l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial 
Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 
processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest 
estat finalitzi. 
 

En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 
14 de març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs 
de reposició començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
  
   
16. Llicències i Disciplina.  
Número: 31/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER E. R. L., PER 
A FER LA DIVISIÓ HORITZONTAL D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES EN CINC ELEMENT, AL C. GORNAL, 4. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
ACORD:  
 
   
PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  E. R. L,, per a FER LA 
DIVISIÓ HORITZONTAL D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE ITGERES EN 
CINC ELEMENTS, AL C. GORNAL, 4 (Exp.31/2020/eOBR), d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables amb les 
següents condicions particulars i generals:  
1. Un cop realitzada la divisió horitzontal dels edificis els elements resultants 

són els següents: 

i. Planta baixa 

Zones comuns de 13, 05 m2. 
Element 1: Local, superfície construïda de 62,89 m2. 
Element 2: Habitatge, superfície construïda de 63,32 m2. 
 

ii. Planta primera 

Zones comuns de 8,15 m2. 
Element 3: Habitatge (1r 1a), superfície construïda de 65,70 m2. 
Element 4: Habitatge (1r 2a), superfície construïda de 62,99 m2. 
 

iii. Planta segona 

Zones comuns de 8,62 m2. 
Element 5: Habitatge (2n 1a), superfície construïda de 62,99 m2. 
 

iv. Planta coberta 

Zones comuns de 8,62 m2. 

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

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

 
CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS 
HORITZONTALS 

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

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

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.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, 
reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst 
a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes desfavorables o 
de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil següent a la data de la 
finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut 
des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb 
anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de 
l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial 
Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 
processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest 
estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
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17. Llicències i Disciplina.  
Número: 38/2020/eOBR. 
 
APROVAR  LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES D’OBRES PRESENTADA PER 
GRUP AL MINUT, SA, PER A  ENDERROCAR UN EDIFICI UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES, A LA AV. CUBELLES, 12 (000038/2020/Eobr) 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
ACORD  
 
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  GRUP ALMINUT, SA, 
va sol·licitar llicència d’obres per a  ENDERROCAR UN EDIFICI UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES, A LA AV. CUBELLES, 12 (000038/2020/eOBR) d'acord amb 
la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
1. En cas de que l’enderroc es trobin elements de fibrociment, caldrà que els 

treballs de desmuntatge d’aquests estiguin realitzats per una empresa 
especialitzada en la manipulació de fibrociment.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del 
de tercer, 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 
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presentar el certificat final de l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el 
qual no es podran obtenir la llicència de primera ocupació i les cèdules 
d’habitabilitat.  

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de 
publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es 
declarar l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i 
d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput 
del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres 
procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els 
substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del 
que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es 
computarà des del dia hàbil següent a la data de la finalització del estat 
d’alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut des de 
l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb 
anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de 
l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional 
del Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots 
els terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 
2020) fins que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 
14 de març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs 
de reposició començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
  
 
   
 
 

Proposicions urgents 

 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò 
que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en 
que porti incorporat l’informe jurídic. 
 
 
 
18. Recursos Humans.  
Número: 487/2020/eRH. 
 
APROVAR LA REORGANITZACIÓ I MODIFICACIÓ PARCIAL  DE  LLOCS DE 
TREBALL DE SECRETARIA 
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. 

  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 
ACORD:  
 
 
   
“PRIMER.- Aprovar la modificació parcial  del catàleg de llocs de treball següents:  

a) Suprimir la denominació del lloc de treball d’Assessor/a Jurídic de cohesió social 
i identitat A1-26 que actualment consta en el catàleg de llocs de treball amb zero 
efectius. 

 
b) Ampliar en dos el lloc de treball d’Assessor/a Jurídic de Secretaria general A1-

26, quedant en el catàleg un total de 3 llocs. 
  
c) Ampliar en dos el lloc de treball  de Tècnic/a d’Administració General A1-24 de 

Secretaria General d’acord amb la oferta 2019, 2020 i jubilació parcial, quedant 
en el catàleg un total de 3 llocs. 

 
SEGON.- Sotmetre a informació pública per termini de 20 dies als efectes de 
reclamacions     i/o al·legacions,  entenent-se aprovat definitivament en el cas de no 
haver-n’hi.    
 
TERCER.- Informar als representants dels treballadors d’aquesta modificació parcial 
del catàleg de llocs de treball.  
 
QUART- Viabilitat econòmica: Les places de la plantilla municipal assignades a 
l’adscripció dels  llocs augmentats en el catàleg de llocs de treball, estan contemplades 
en el pressupost municipal vigent de despeses en el Capítol I, a les partides de sous i 
seguretat social de Secretaria  07.9203.12000 i 07.9203.16000 i en les partides del 
Servei de Recursos Humans, d’Oferta pública d’ocupació 04.9202.12002 i 
04.9202.1600003. 

 
QUART.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació 
de l’acte. 
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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 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. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat 
d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició 
Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via 
administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i 
arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del 
que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des 
del dia hàbil següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del 
temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 
463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de 
la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març de 
declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició començaran a 
computar a partir del 30 d’abril de 2020.”.” 

  
 
 
   
19. Recursos Humans.  
Número: 488/2020/eRH. 
 
APROVAR LA REORGANITZACIÓ I MODIFICACIÓ PARCIAL DE LLOCS DE 
TREBALL D’ESPAI PÚBLIC 
 
  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
 
ACORD:  
   
“PRIMER.- Aprovar la modificació parcial  del catàleg de llocs de treball següents:  

a) Modificar la denominació del lloc de treball de Tècnic/a Mig Responsable de 
Residus A2-23 (40.720,95€) per la denominació de Tècnic/a de grau Mitjà 
Responsable de residus i neteja de la ciutat A-23 (40.720,95€).  

b) Modificar la denominació del lloc de treball de Tècnic/a Mig d’Ocupacions a la 
via pública i activitats A2-23 (40.720,95€) per la denominació de Tècnic/a de 
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grau Mitjà Responsable de contractes i concessions A2-23 (40.720,95€).  

c) Modificar la denominació del lloc de treball de Tècnic/a Mig Responsable de 
Mobilitat A2-23 (40.720,95€) per la denominació de Tècnic/a de grau Mitjà 
Responsable de Mobilitat A2-23 (40.720,95€).  

d) Modificar la denominació del lloc de treball de Tècnic/a Mig de platges A2-23 
(40.720,95€) per la denominació de Tècnic/a de grau Mitjà d’auditoria de 
contractes d’espai urbà A2-23 (40.720,95€).  

e) Modificar la denominació del lloc de treball de Cap d’Unitat Administrativa de la 
Policia Local C1-20 (30.754,94€) per la denominació de Cap d’Unitat 
Administrativa d’Espai Urbà C1-20 (30.754,94€). 

f) Augmentar el nombre de llocs de treball de Cap d’Unitat Administrativa d’Espai 
Urbà C1-20 (30.754,94€) a dos llocs de treball, en total.  

g) Augmentar el nombre de llocs de treball d’Encarregat/ada de la USM C2-18 
(31.959,38€)  a dos llocs de treball, en total.  

  
SEGON.- Sotmetre a informació pública per termini de 20 dies als efectes de 
reclamacions i/o al·legacions,  entenent-se aprovat definitivament en el cas de no 
haver-n’hi.    
 
TERCER.- Informar als representants dels treballadors d’aquesta modificació parcial 
del catàleg de llocs de treball. 

QUART.- Viabilitat econòmica: Les places de la plantilla municipal assignades a 
l’adscripció dels  llocs augmentats en el catàleg de llocs de treball, estan contemplades 
en el pressupost municipal vigent de despeses en el Capítol I, a les partides de sous i 
seguretat social de de la USM i de Serveis Viaris 52.1530.12000 i 52.1530.16000, que 
contemplen una previsió per complements i plusos variables. 

 
CINQUÈ- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació 
de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat 
d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició 
Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via 
administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i 
arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del 
que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des 
del dia hàbil següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del 
temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 
463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de 
la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març de 
declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició començaran a 
computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 

  
 
 
   
 
 

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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