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Identificació de l’expedient
Núm.Exp.: 29/2022/eCONT

COM A SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,
CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent,
la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en la sessió del dia 5 de juliol de 2022, va adoptar
per unanimitat l'acord següent:
26. Secretaria General.
Número: 29/2022/eCONT.
APROVAR LA REVISIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ, CORRESPONENT AL
TERCER I QUART TRIMESTRES
Relació de fets
En data 1 de febrer de 2022, de conformitat amb allò que disposa l’article 28.4 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la Junta de Govern Local va
aprovar el Pla Anual de Contractació per a l’any 2022. Posteriorment, la Junta de Govern
Local va acordar-ne en data 5 d’abril de 2022 la revisió i modificació en alguns aspectes, per
tal de recollir les noves previsions de contractes per part dels serveis municipals, i les
actualitzacions dels ja previstos.
És voluntat d’aquest Òrgan procedir a la segona actualització de la previsió trimestral de
l’esmentat Pla, amb la voluntat de mantenir un seguiment fidedigne de la seva aplicació,
evolució i modificacions un cop transcorreguda gran part del primer semestre de l’any, i en
atenció a la informació tramesa des dels propis serveis impulsors.
Fonaments jurídics
L’article 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) en
allò que fa referència a la programació de la contractació pública.
L’article 134 de la LCSP en allò que fa referència a la publicitat i informació prèvia de la
contractació, i la seva programació.
La Disposició Addicional de la LCSP en allò que fa referència a les competències de
l’Alcaldessa en matèria de contractació, si bé aquestes han estat delegades a la Junta de
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Govern Local en el Decret d’Alcaldessa 3545-2019, de 25 de juny, publicat al BOPB en data
3 de juliol de 2019.
Els articles 1 i 7 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
en relació a l’autonomia i organització de les entitats locals.
El quart punt de l’acord de Junta de Govern Local de 1 de febrer de 2022, d’aprovació del
Pla Anual de Contractació per a l’any 2022, en el qual s’estableix el procediment trimestral
de revisió i la Junta de Govern Local com a òrgan competent.

ACORD
PRIMER. DONAR COMPTE de la incoació durant el segon trimestre de tres expedients de
contractació, no planificats, en els termes següents:

CPV

Tipus

Procediment

Valor
estimat

Previsió
adjudicació

31527200-8

Subministraments

Obert

192.760,00€

Quart trimestre

79311000-7

Serveis

Obert

20.570,00 €

Quart trimestre

42415100-9

Subministraments

Obert simplificat
abreujat

51.000,00€

Quart trimestre

Objecte
Projecció de ciutat
Subministrament,
en règim de lloguer,
de
l’enllumenat
ornamental
nadalenc

Mobilitat
Servei per a la
redacció
d’un
projecte de detall i
disseny d’una Zona
de
Baixes
Emissions

Espai Públic
Subministrament
d’un
carretó
elevador
elèctric
frontal, mitjançant la
modalitat de rènting
sense
opció
a
compra,
per
la
Unitat de Serveis
Municipals

SEGON. DONAR COMPTE de l’avançament de la incoació, durant el segon trimestre, del
següent expedient de contractació:
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CPV

Tipus

Procediment

Valor
estimat

Previsió
adjudicació

92300000-4

Serveis

Obert simplificat
abreujat

25.000,00 €

Quart trimestre

Objecte
Comunicació
Realització
vídeo
màpping
amb
motius nadalencs

TERCER. DONAR COMPTE dels expedients de contractació incoats i als que el propi
Servei proposant, per motius justificats, renuncia tot causant baixa de la planificació:
Objecte
Comunicació

Tipus

Subministrament de pantalles digitals de publicitat al carrer

Expedient

Subministraments 160/2022/eCONT

Incoat
11/04/2022

Cultura
Servei de reparació del teló de tallafocs del Teatre Principal
Modernització infraestructures equipaments escènics

Servei

153/2020/eCONT

08/04//2022

Subministraments 154/2020/eCONT

08/04//2022

Acció Social i Dependència
Assessorament
d’habitatge

jurídic

a

Acció

Sjocial

en

matèria

Prevista tercer
trimestre

Serveis

--

Manteniment electrònica de xarxa
Serveis de seguretat perimetrals
Mòdul d’interoperabilitat

Serveis
Serveis
Serveis

056/2022/eCONT
057/2022/eCONT

Actualització carpeta ciutadana

Serveis

15/02/2022

Actualització Oracle i Documentum

Serveis

072/2022/eCONT
075/2022/eCONT
049/2022/eCONT
Previst segon
trimestre
Previst quart
trimestre

04/02/2022
Previst tercer
trimestre
Previst quart
trimestre

Tecnologies de la informació i la Comunicació
069/2022/eCONT

15/02/2022
15/02/2022
15/02/2022

15/02/2022

Mobilitat
Serveis de bus llançadora estacionals
Servei de transport urbà “a la carta” (barris del Prat i santa
Maria)
Manteniment de les pilones i els sistemes de control de
trànsit

Serveis
Serveis
Serveis

QUART. REVISAR el Pla Anual de Contractació corresponent a l’any en curs, en allò que fa
referència a la previsió de les incoacions i/o adjudicacions en els restants trimestres de
l’any, fixant-lo en els termes següents:
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OBJECTE
DEL
CONTRACTE

CODI
CPV

TIPUS DE
CONTRACTE

PROCEDIMENT

VALOR
ESTIMAT

PREVISIÓ
INICI

PREVISIÓ
ADJ

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA
Serveis Generals
Subministrament
de paper
d’impressió

30197630-1

Subministraments

Contracte basat en
acord marc

30.000,00 €

Quart trimestre Quart trimestre

Subministrament
de combustible per
a vehicles de la
flota municipal

09100000-0

Subministraments

Obert subjecte a
regulació
harmonitzada

312.000,00 €

Quart trimestre Quart trimestre

Subministrament,
instal·lació i
manteniment de
desfibril·ladors per
edificis municipals

33182100-0

Subministraments

Contracte basat en
acord marc

6.000,00 €

Quart trimestre Quart trimestre

Tecnologies i Informació de la Comunicació
Adequació al
Esquema Nacional
de Seguretat

48730000-4

Obert simplificat
abreujat (Next
Generation)

Serveis de
manteniment del
SAI

50710000-5

Serveis

Obert simplificat
abreujat

Subministrament
infraestructura
tecnològica CPD,
en modalitat de
lloguer

66114000-2

Subministraments

Serveis de
telecomunicacions

64200000-8

Renovació part
ordinadors

30213300-8

16/02/2022

Quart trimestre
(modificació)

3.000,00,€

Tercer
trimestre

Tercer
trimestre
(modificació)

Obert simplificat
abreujat

Tercer trimestre

Tercer
trimestre

Tercer
trimestre

Serveis

Obert subjecte a
regulació
harmonitzada

600.000,00€

Tercer
trimestre

Quart trimestre

Subministraments

Obert

150.000,00€

Serveis

25.000,€€

Quart trimestre Quart trimestre

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ
Espai Públic
Servei de
vigilància i
informació a les
platges de
Vilanova i la Geltrú

79714000-2

Serveis

Obert simplificat

35.858,22 €

Tercer
trimestre

Primer
trimestre 2023

50232000-0

Serveis

Obert simplificat
abreujat

310.000,00€

04/02/2022

Primer
trimestre 2023
(modificació)

Mobilitat
Manteniment de la
xarxa semafòrica
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Obres d’execució
delimitació Zona
de Baixes
45233140-2
Emissions,
senyalització i
càmeres
Servei de transport
urbà de viatgers
60112000-6
(línies 1 i 2)
Ocupació i
publicitat amb
MUPIS
Manteniment i
subministrament
marquesines de
l’autobús urbà

22462000-6

44212321-5

Segon
trimestre 2023

Obres

Obert

144.165,34€

Quart trimestre

Concessió
administrativa

Obert

8.100.000,00€

Quart trimestre

Domini públic

Obert

90.000,00€
(ingrés)

15/02/2022

Tercer
trimestre 2023
(modificació)
Segon
trimestre 2023
(modificació)
Segon
trimestre 2023
(modificació)

Subministraments

Obert simplificat

90.000,00€

16/02/2022

ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
Servei d’Acció Social
Servei allotjament
d'urgència per
desnonaments

55100000-1

Serveis

Obert

97.000,00 €

Tercer
trimestre

Quart trimestre

Subministrament,
en modalitat de
subscripció,
d’imatges per a
publicacions de
servei

72500000-0

Subministraments

Obert simplificat
abreujat

450,00€

Tercer
trimestre

Quart trimestre

Serveis

Obert subjecte a
regulació
harmonitzada

550.000.00€

Tercer
trimestre

Primer
trimestre 2023

92312000-1

Serveis

Negociat sense
publicitat

17.700,00€

Tercer
trimestre

Tercer
trimestre

Subministrament i
instal·lació del
paviment de gespa
artificial dels
camps de l’Estadi i
l’Annex 1 del
Complex Municipal
de Futbol

66114000-2

Subministrament

Obert

516.508,20€

18/05/2021

Tercer
trimestre
(modificació)

Subministrament i
col·locació de nou
paviment esportiu
vinílic a la pista
poliesportiva
exterior annexa al
C.E.M. Isaac
Gálvez

45432111-5

Serveis d’atenció a
les persones
85312000-9
sense llar

Cultura
Contractació
espectacle (Teatre
Principal)

Esports

Subministrament

Obert

82.611,70 €

Tercer
trimestre

Quart trimestre

Servei d’Infància i Joventut
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Serveis per a
l’organització I
gestió dels Serveis
d’atenció diurnal
(Xarxa de Centres
Oberts)
Servei per a
l'organització i
gestió del Servei
de Mobilitat
Internacional de
l'Oficina Jove

85311300-5

Serveis

Obert subjecte a
regulació
harmonitzada

1.751.323,72€
Tercer
trimestre

Quart trimestre

Tercer
trimestre

Quart trimestre

Segon
trimestre

Quart trimestre
(modificació)

35.040,00€
79952100-3

Serveis

Obert simplificat

80100000-5

Serveis

Obert

Servei de Salut
Serveis de tallers
del PAE en salut
pública

23.336,00 €

CINQUÈ. PUBLICAR la revisió del Pla Anual de Contractació al web institucional, al Perfil
del Contractant i, en aquells casos que correspongui per estar subjectes a regulació
harmonitzada, al Diari Oficial de la Unió Europea.
SISÈ. COMUNICAR la present resolució a les i els Caps de tots els Serveis municipals, pel
seu coneixement.
SETÈ.- PEU DE RECURS
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu
interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu
defecte, des de la seva data de publicació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de
dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la
seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats
a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
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I perquè consti, expedeixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206 del
ROFRJ de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau de l'alcaldessapresidenta, a Vilanova i la Geltrú.

Secretari General

L'alcaldessa

Signat a Vilanova i la Geltrú,
05/07/2022 13:47:54

Signat a Vilanova i la Geltrú,
05/07/2022 14:27:39

Isidre Martí Sardà

Olga Arnau Sanabra
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