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Identificació de l’expedient
Núm.Exp.: 116/2021/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 30 de març 
de 2021, va adoptar per unanimitat l'acord següent: 

12. Secretaria General.
Número: 116/2021/eCONT.
 

APROVAR EL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ PER A L’ANY 2021 DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
 

Relació de fets

De conformitat  amb allò que disposa l’article 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, per la qual es transposa a l’ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP), les entitats del sector públic han de programar l’activitat de contractació pública, 
que han de dur a terme en un exercici pressupostari o períodes plurianuals i han de donar 
a conèixer el seu pla de contractació anticipadament mitjançant un anunci d’informació 
prèvia previst a l’article 134 que almenys reculli els contractes que han de quedar 
subjectes a una regulació harmonitzada.

Per donar compliment a aquesta obligació es va remetre correu electrònic a tots els Caps 
de Servei impulsors de la contractació municipal per a que indiquessin al Servei de 
Contractació i Patrimoni, un cop aprovat inicialment el pressupost de 2021, quins 
contractes de subministraments, serveis i obres tenen programats desenvolupar durant 
l’exercici 2021 i en períodes plurianuals successius.  

D’acord amb les respostes rebudes des de diferents serveis municipals, el Servei de 
Contractació i Patrimoni ha programat l’activitat de contractació pública que s’ha de dur a 
terme en el exercici pressupostari 2021 o períodes plurianuals.

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 a contractació pública.
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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 
Govern Local en el Decret d’Alcaldessa 3545-2019, de 25 de juny, publicat al BOPB en 
data 3 de juliol de 2019. 

  

ACORD

PRIMER.- Aprovar el Pla anual de Contractació de l’exercici pressupostari 2021 i/o 
períodes plurianuals successius següent:

OBJECTE DEL 
CONTRACTE

CODI 
CPV

TIPUS DE 
CONTRACTE PROCEDIMENT

VALOR 
ESTIMAT 

DEL 
CONTRACTE

PREVISIÓ 
INICI 

LICITACIO
PREVISIÓ 

ADJUDICACIÓ

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA
Servei de Seguretat i Protecció Ciutadana
Subministrament, 
mitjançant lloguer, 
d’un conjunt 
modular per ubicar 
la Unitat 
Administrativa de la 
Policia Local i els 
serveis de 
Protecció Civil i 
Educació Viària

39151300-8 Subministrament Negociat sense 
publicitat 33.471,06 € Segon 

trimestre Segon trimestre

Revisió i adaptació 
del Pla de 
Protecció Civil 
Municipal de 
Vilanova i la Geltrú

79417000-0 Serveis Obert 6.800,00 € Segon 
trimestre Segon trimestre

Elaboració del Pla 
Local de Seguretat 
per al municipi de 
Vilanova i la Geltrú

79417000-0 Serveis Obert 8.000,00 € Tercer 
trimestre Quart trimestre

Serveis Generals
Assegurança de 
vida regidors i 
Assegurança 
multirisc dels 
habitatges, 
pàrquings i locals 
propietat de 
l'Ajuntament

66510000-8 Serveis Obert 52.000,00 € Segon 
trimestre Segon trimestre

Control integrat de 
plagues dels 
edificis municipals, 
solars i torrents 
municipals

90922000-6 Serveis Obert 146.607,00 € Segon 
trimestre Segon trimestre
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Manteniment 
d’alarmes i 
sistemes d’intrusió 
dels edificis i 
equipaments 
municipals

79711000-1 Serveis Obert 60.000,00 € Segon 
trimestre Segon trimestre

Manteniment de les 
portes 
automàtiques

18110000-3 Serveis Obert 40.000,00 € Segon 
trimestre Segon trimestre

Subministrament 
de cadires d'oficina 39112000-0 Subministrament Obert 26.000,00 € Segon 

trimestre Segon trimestre

Material higiènic 
(paper higiènic, 
paper eixugamans i 
sabó)

33761000-2 Subministrament Obert 68.000,00 € Segon 
trimestre Segon trimestre

Laminadora 
elèctrica i guillotina 
de gran format per 
al Servei de 
Reprografia

30192400-5 Subministrament Obert 25.000,00 € Segon 
trimestre Segon trimestre

Subministrament 
d'aigua mitjançant 
fonts refredadores

41100000-0 Subministrament Obert 56.000,00 € Segon 
trimestre Tercer trimestre

Manteniment 
elevadors 
Ajuntament, IMET i 
OAP Victor 
Balaguer

50750000-7 Serveis Obert 200.000,00 € Segon 
trimestre Tercer trimestre

Neteja edificis i 
equipaments 
municipals

90911000-6 Serveis
Obert Subjecte a 

Regulació 
Harmonitzada

11.250.000,00€ Segon 
trimestre Tercer trimestre

Subministrament i 
manteniment 
unitats higièniques 
lavabos i 
bacteriostàtics

44411300-7 Subministrament Obert 80.000,00 € Segon 
trimestre Tercer trimestre

Subministrament 
de material 
d'oficina

30197000-6 Subministrament Obert 44.000,00 € Segon 
trimestre Tercer trimestre

Subministrament 
de papers de 
diferents 
especialitats i 
sobres de diferents 
tipus i mides

30197630-1 Subministrament Obert 20.000,00 € Segon 
trimestre Tercer trimestre

Uniformitat laboral 
per als treballadors 
de diferents serveis 
municipals

 18100000-0 Subministrament Obert 168.000,00 € Tercer 
trimestre Tercer trimestre

Manteniment de 
sistemes contra 
incendis dels 
edificis i 
equipaments 
municipals

44482000-2 Serveis Obert 48.000,00 € Tercer 
trimestre Tercer trimestre

Subministrament 
de llicències 
Autocad per als 
serveis tècnics 
municipals

48312000-8 Subministrament Obert 39.465,00 € Tercer 
trimestre Tercer trimestre
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Serveis postals de 
l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 
i dels seus 
organismes 
autònoms 

64110000-0 Serveis
Obert subjecte a 

regulació 
harmonitzada

225.000,00 € Quart 
trimestre Quart trimestre

Subministrament 
material fungible 
Servei Reprografia

30192400-5 Subministrament Obert 32.000,00 € Quart 
trimestre Quart trimestre

Manteniment 
guillotina Servei 
Reprografia

30192400-5 Serveis Obert 3.000,00 € Quart 
trimestre Quart trimestre

Servei de control 
d’aus urbanes 90922000-6 Serveis Obert 45.000,00 € Quart 

trimestre Quart trimestre

Servei de Tecnologies i Informació de la Comunicació 
Subministrament 
d'un sistema 
d'emmagatzematge 
san/nas, xarxa, 
servidors i còpies 
de seguretat

48820000-2 Subministrament Obert 124.000,00 € Segon 
trimestre Segon trimestre

Serveis de 
manteniment dels 
productes Oracle

72267000-4 Serveis Negociat sense 
publicitat 14.000,00 € Segon 

trimestre Segon trimestre

Servei de 
manteniment de les 
aplicacions TAO 

72267000-4 Serveis Negociat sense 
publicitat 49.000,00 € Quart 

trimestre Quart trimestre

Secretaria General 
Servei 
d’assessorament 
en relació a la 
protecció de dades 
de caràcter 
personal

79111000-5 Serveis Obert 60.000,00 € Primer 
trimestre Segon trimestre

Servei 
d’assessorament 
de gestió 
patrimonial

79111000-5 Serveis Obert 15.000,00 € Segon 
trimestre Tercer trimestre

Arxiu electrònic 72252000-6 Serveis Obert 50.000,00 € Tercer 
trimestre Quart trimestre 

Servei de defensa 
jurídica davant 
jutjats i tribunals

79100000-5 Serveis Obert 628.320,00 € - Segon trimestre

Servei de Recursos Humans i Organització Interna
Subministrament i 
manteniment del 
software de Gestió 
de Recursos 
Humans

48330000-0 Subministrament Obert 25.000,00 € Segon 
trimestre Segon trimestre

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ
Servei de Medi Ambient
Subministrament 
d’energia elèctrica 
a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 
i altres ens locals 
instrumentals

90922000-6 Subministrament
Obert Subjecte a 

Regulació 
Harmonitzada

1.500.000,00 € Segon 
trimestre Segon trimestre
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Subministrament i 
manteniment d’un 
software destinat a 
la comptabilitat 
energètica de 
l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

48443000-5 Serveis Obert 4.600,00 € Segon 
trimestre Tercer trimestre

Assessorament en 
meteorologia 71351610-2 Serveis Obert 9.000,00 € Tercer 

trimestre Quart trimestre

Coordinació i seguiment integral
Serveis 
Assegurança 
responsabilitat civil 
desenal

66510000-8 Serveis Obert 35.000,00 € Quart 
trimestre Quart trimestre

Manteniment 
Programa TCQ i 
Banc BEdec  de 
l’Institut de 
tecnologia de la 
Construcció de

48312000-8 Serveis Obert 4.500,00 € Quart 
trimestre Quart trimestre

Habitatge
Serveis de gestió 
del parc públic 
municipal

79993000-1 Serveis Obert 24.000,00 € Primer 
trimestre Segon trimestre

Servei per a 
l'execució de les 
obres de 
reparacions 
menors, 
conservació i 
manteniment dels 
habitatges del parc 
públic municipal

50000000-5 Serveis Obert 15.000,00 € Segon 
trimestre Tercer trimestre

Servei 
d’assessorament 
legal en matèria 
d’habitatge

85312320-8 Serveis Obert 35.000,00 € Segon 
trimestre Tercer trimestre

Servei per a la 
contractació d’una 
empresa que 
realitzi l’estudi 
d’estratègies per a 
mobilitzar els 
habitatges 
mitjançant la 
masoveria urbana

79311000-7  Serveis Obert 20.000,00 € Segon 
trimestre Tercer trimestre

Servei d’Espai Públic
Subministrament 
de diferents 
materials
per dur a terme els 
serveis de 
manteniment per 
part de la unitat de 
serveis municipals
(USM)

31680000-6 Subministrament Obert 1.011.997,60 € Primer 
trimestre Segon trimestre
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Subministrament, 
mitjançant 
arrendament en la 
modalitat de 
rènting amb opció 
a compra, d’un 
camió cistella

34142100-5 Subministrament Obert 75.000,00 € Primer 
trimestre Primer trimestre

Servei de recollida 
de la fracció runa 
que genera la 
Unitat de Serveis 
Municipals (USM)

90511000-2 Serveis Obert 20.090,40 € Primer 
trimestre Segon trimestre

Servei de transport 
i gestió dels 
diferents
residus de la 
Deixalleria del Punt 
Net i la recollida, 
transport i gestió 
dels residus amb 
base de fibrociment

90511000-2 Serveis Obert 270.000,00 € Primer 
trimestre Segon trimestre

Servei de control 
integrat de plagues 
dels edificis 
municipals, 
mercats, solars, 
torrents i espais 
públics

90922000-6 Serveis Obert 119.700,00 € Segon 
trimestre Segon trimestre

Instal·lació i 
explotació de 
tanques 
publicitàries

- Domini Públic Obert 200.000,00 € Segon 
trimestre Segon trimestre

Subministrament 
de contenidors de 
càrrega lateral

44613800-8 Subministrament Obert 100.000,00 € Segon 
trimestre Segon trimestre

Quiosc Parc 
Quadra d’Enveja - Domini Públic Obert 17.500,00 € Segon 

trimestre Segon trimestre

Serveis nàutics 
Ribes Roges i Far - Domini públic Obert 35.000,00 € Segon 

trimestre Segon trimestre

Servei d’informació 
de platges 64216210-8 Serveis Obert 35.000,00 € Segon 

trimestre Segon trimestre

Servei de liquidació 
contracte actual 
recollida residus i 
neteja viària

66133000-1 Serveis Obert 40.000,00 € Segon 
trimestre Tercer trimestre

Adequació quadres 
enllumenat públic 
(Fase I)

31214500-4 Obres
Obert subjecte a 

regulació 
harmonitzada

1.000.000,00 € Tercer 
trimestre Tercer trimestre

Servei de recollida 
del cartró comercial 
a través d’una 
empresa d’inserció

90511400-6 Serveis Contracte reservat  
DA 4 LCSP 128.000,00 € Tercer 

trimestre Quart trimestre

Servei de Mobilitat
Instal·lació de 
publicitat a la via 
pública (MUPIs)

Domini públic Obert 200.000,00 € Quart 
trimestre Quart trimestre
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Manteniment de les 
marquesines de les 
parades de 
l’autobús urbà

Domini públic Obert 200.000,00 € Quart 
trimestre Quart trimestre

ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
Servei d’Acció Social
Adquisició d'una 
llicència d'ús i 
manteniment d’un 
programa per 
millorar la gestió 
dels expedients i 
solucionar les 
problemàtiques del 
circuït administratiu 
que exigeix 
l’aplicació de la Llei 
de la Dependència 
al territori català

48332000-4 Subministrament Negociat sense 
publicitat 28.880,00 € Primer 

trimestre Segon trimestre

Supervisió per a 
responsables 
tècnics i directius 
del Servei d’Acció 
Social

85312300-2 Serveis Obert 20.000,00 € Segon 
trimestre Segon trimestre

Servei 
d’assessorament  
energètic i atenció 
a la pobresa 
energètica

85320000-8 Serveis
Obert Subjecte a 

Regulació 
Harmonitzada

480.000,00 € Segon 
trimestre Tercer trimestre

Servei d’atenció a 
les persones sense 
llar 

85312000-9 Serveis
Obert Subjecte a 

Regulació 
Harmonitzada

480.000,00 € Quart 
trimestre Quart trimestre

Servei d’allotjament 
i acolliment 
d’urgència

85312000-2 Serveis Obert 87.120,00 € Quart 
trimestre Quart trimestre

Servei de Participació, Cooperació i Gent Gran
Serveis de 
dinamització del 
taller d’història 
local “ La Història a 
les nostres mans”

92000000-1 Serveis Obert 3.069,77 € Segon 
Trimestre Tercer trimestre

Promoció Econòmica
Organització Fira 
de Novembre (9 
lots)

92331000-0 Serveis/
Subministraments Obert 205.000,00 € Segon 

trimestre Tercer trimestre

Enllumenament i 
ornamentació 
nadalenca

31527200-8 Subministrament Obert 45.000,00 € Segon 
trimestre Tercer trimestre

Esports

Instal·lació Gespa 
Artificial Complex 
de Futbol, Estadi

39293400-6 Obres Obert
265.053,00 €

Segon 
trimestre Segon trimestre

Instal·lació Gespa 
Artificial Complex 
de Futbol, camp 1

39293400-6 Obres Obert
210.592,80 €

Segon 
trimestre Segon trimestre
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Consergeries de 
cap de setmana a 
les instal·lacions 
esportives

79714000-2
Servei Obert

135.000,00 €

Segon 
trimestre Segon trimestre

Subministrament, 
mitjançant lloguer, 
d’un conjunt 
modular per al 
Circuit de Ciclisme

39151300-8 Subministrament Obert

30.500,00 €

Tercer 
trimestre Tercer trimestre

Servei d’Infància i Joventut
Serveis 
d’assessorament 
laboral a l'Oficina 
Jove

85312300-2 Serveis Obert 46.193,00 € Primer 
trimestre Segon trimestre

Servei de Cultura 
Servei d'atenció al 
públic i  tallers al 
Centre d'art 
contemporani LA 
SALA

92320000-0 Serveis Obert 55.500,00 € Segon 
trimestre Segon trimestre

SEGON.- Establir que en el cas que en el contracte del servei de recollida de residus i 
neteja viària, si així ho indiquen els estudis tècnics i el Servei responsable, s’opti per la 
gestió indirecta del mateix, els contractes vinculats seran:

OBJECTE DEL 
CONTRACTE CODI CPV TIPUS DE 

CONTRACTE PROCEDIMENT
VALOR 

ESTIMAT DEL 
CONTRACTE

PREVISIÓ 
INICI 

LICITACIO
PREVISIÓ 

ADJUDICACIÓ

Servei d'Espai Públic
Servei de recollida 
de residus i neteja 
viària

90511300-5 Serveis Obert 10.019.000,00 € Tercer 
trimestre Quart trimestre

Servei de 
fiscalització 
contracte residus i 
neteja viària

79212000-3 Serveis Obert 100.000,00 € Tercer 
trimestre Quart trimestre

TERCER.- Establir en el cas que en el contracte del servei de recollida de residus i neteja 
viària, si així ho indiquen els estudis tècnics i el Servei responsable, s’opti per la gestió 
directa, els contractes vinculats seran: 

OBJECTE DEL 
CONTRACTE CODI CPV TIPUS DE 

CONTRACTE PROCEDIMENT
VALOR 

ESTIMAT DEL 
CONTRACTE

PREVISIÓ 
INICI 

LICITACIO
PREVISIÓ 

ADJUDICACIÓ

Servei d'Espai Públic
Campanya de 
comunicació del 
canvi de model de 
recollida de 
residus

79341400-0 Serveis Obert 619.000,00 € Tercer 
trimestre Quart trimestre
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Subministrament 
mitjançant rènting 
de vehicles de 
recollida i neteja

34144511-3 Subministrament Obert 13.500.000,00 € Tercer 
trimestre Quart trimestre

Subministrament 
tecnològic per al 
nou sistema de 
recollida de 
residus

31712100-1 Subministrament Obert 217.800,00 € Tercer 
trimestre Quart trimestre

Subministrament 
de contenidors i 
àrees tancades

34928480-6 Subministrament Obert 561.700,00 € Tercer 
trimestre Quart trimestre

Servei de cubells i 
bujols 34928480-6 Subministrament Obert 495.000,00 € Tercer 

trimestre Quart trimestre

QUART.- Establir que les pròrrogues previstes en el cas dels contractes vigents per 
aquest any 2021 són les que segueixen, sempre condicionades a la pertinent tramitació 
administrativa i als preceptius informes i acords establerts en la LCSP:

OBJECTE DEL CONTRACTE TIPUS DE 
CONTRACTE A PRORROGAR

Serveis d'atenció al públic, visites i tallers educatius 
als museus Espai Far

Serveis Maig 2021

Servei taquilla equips culturals Serveis Juny2021
Subministrament mitjançant lloguer casetes fusta 
mercat Nadal i Reis Subministrament Juliol 2021

Subministrament roba uniformitat Policia Local Subministrament Juliol 2021
Organització i gestió serveis d'atenció diürna (Xarxa 
Centres Oberts) Serveis Agost 2021

Servei manteniment i reparació rellotges públics Serveis Agost 2021
Servei de controladors d'accessos del mercat no 
sedentari del centre del terme municipal de Vilanova 
i la Geltrú

Serveis
Setembre 2021

Servei de prevenció de drogues Serveis Octubre 2021

Vigilància, salvament i socorrisme de les platges Serveis Octubre 2021
Serveis auxiliars Organisme Autònom de Patrimoni 
Víctor Balaguer

Serveis Octubre 2021

Servei Projecte Reacciona Serveis Novembre 2021
Servei manteniment software Equaliments del banc 
d'aliments

Serveis Novembre 2021

Manteniment participa.vilanova.cat Serveis Novembre 2021

Subministrament combustible vehicles Subministrament Novembre 2021
Atenció Psicològica Equitat Serveis Desembre 2021
Servei allotjament d'urgència Serveis Desembre 2021
Manteniment de les instal·lacions esportives 
municipals

Serveis Desembre 2021

Servei control població aus urbanes Serveis Desembre 2021
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Servei de manteniment instal·lació transmissió de 
dades

Serveis Desembre 2021

CINQUÈ.- Relacionar, a efectes informatius, que els contractes i concessions de més 
d’un any de vigència des de la presa del present acord, sense comptabilitzar els 
relacionats amb subministraments mitjançant contracte basat en Acord Marc, són les 
següents:

OBJECTE TIPUS DURADA

Contractes
Gestió integral del servei públic de neteja viària i 
recollida dels residus del municipi de VNG en règim 
de concessió

Concessió de serveis -

Neteja edificis i equipaments municipals Serveis -

Servei de retirada de vehicles Serveis -
Serveis d'execució del projecte per al 
desenvolupament de tallers i accions de promoció 
adreçades al jovent sobre educació afectiva i sexual, 
relacions lliures de violència i prevenció i promoció 
de la salut

Serveis Febrer 2022

Servei de telecomunicacions Serveis Febrer 2022

Servei de Mediació ciutadana Serveis Febrer 2022

Serveis d'atenció a les persones sense llar Serveis Març 2022

Servei prevenció salut Serveis Març 2022
Subministrament i manteniment del Programa Gestió 
Policial

Serveis Març 2022

Serveis de recollida i transport de la runa de fracció 
fibrociment produïda per la USM

Serveis Març 2022

Servei de manteniment de parcs i jardins Serveis Maig 2022

Servei d'Agents de Civisme Serveis Maig 2022

Servei Agents de civisme Serveis Maig 2022

Renting cinemòmetre làser control de velocitat Subministrament Juliol 2022
Servei d'assessoria jurídica Convivència, Equitat i 
Serveis Socials Serveis Maig 2022

Serveis control mercats petits format i mercat no 
sedentari mar Serveis Abril 2022

Servei manteniment aplicacions TAO Serveis Desembre 2022

Programari comptabilitat pública Aytos Serveis Desembre 2023
Subministrament màquina manipuladora telescòpica, 
renting amb opció compra

Subministrament Abril 2024

Servei de gestió i direccionament de ciutadans Serveis Març 2024

Concessions i/o autoritzacions
Servei de transport urbà de viatgers Concessió Serveis --
Autorització d'ús privatiu sense transformació d'un 
espai de domini públic, bar Complex Municipal futbol

Domini Públic 2022

Autorització d'ús privatiu sense transformació d'un Domini Públic 2022
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espai de domini públic, bar Pavelló del Garraf

Autorització d'ús privatiu sense transformació d'un 
espai de domini públic, bar Pavelló Casernes

Domini Públic 2022

Concessió domini públic serveis de temporada a les 
platges (sis lots)

Domini Públic 2026

Concessió domini Bar Parc Ribes Roges Domini Públic 2028
Concessió domini públic quiosc bar parc Gumà i 
Ferra

Domini Públic 2028

Aparcament plaça Soler i Carbonell Concessió Explotació 2042
Concessió administrativa d’obra i servei públic de la 
piscina municipal coberta del carrer d’Olivella

Concessió d’obra i servei 2047

Concessió administrativa de construcció i explotació 
del Centre d’Esport i Salut

Concessió d’obra i servei 2047

SISÈ.- Establir que l’esmentada planificació es podrà actualitzar o modificar mitjançant 
acord de la Junta de Govern Local.

SETÈ.- Publicar el Pla de Contractació esmentat 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.

VUITÈ.- Comunicar la present resolució a tots els Serveis municipals, pel seu 
coneixement.

NOVÈ.- 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.
 

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'alcaldessa-presidenta, a Vilanova i la Geltrú. 
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Isidre Martí Sardà

Secretari General

Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa
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