
Document electrònic
Número de validació: 14157604710322547067 

Contractació i Patrimoni

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

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 1 de febrer 
de 2022, va adoptar per unanimitat l'acord següent: 

11. Secretaria General.
Número: 29/2022/eCONT.
 

APROVAR EL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ PER A L’ANY 2022 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 convidar tots els Caps de Servei 
impulsors de la contractació municipal per a què indiquessin al Servei de Contractació i 
Patrimoni, quins contractes de subministraments, serveis i obres tenien previst 
desenvolupar durant l’exercici 2022. D’acord amb les respostes rebudes, el Servei de 
Contractació i Patrimoni ha programat en el temps les incoacions dels expedients de 
contractació pública que s’han de dur a terme durant l’exercici pressupostari 2022.

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 planificació.
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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 següent Pla Anual de Contractació per a l’any 2022:

OBJECTE DEL 
CONTRACTE

CODI 
CPV

TIPUS DE 
CONTRACTE PROCEDIMENT VALOR 

ESTIMAT 
PREVISIÓ 

INICI 
PREVISIÓ 

ADJ

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA
Servei de Seguretat i Protecció Ciutadana
Retirada de vehicles 

abandonats del 
Dipòsit Municipal i 

tractament 
mediambiental dels 

mateixos

50190000-3 Serveis Obert  Primer 
trimestre

Primer 
trimestre

Subministrament, 
mitjançant rènting, 
de cinemòmetre

 38115000-4 Subministraments Obert simplificat 
abreujat 30.000,00 € Primer 

trimestre
Segon 

trimestre

Subministrament de 
munició  35300000-7 Subministraments Obert simplificat 

abreujat 12.500,00 € Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Subministrament, 
mitjançant rènting, 

de quatre (4) 
scooters elèctriques

34410000-4 Subministraments Contracte basat en 
acord marc 53.000,00 € Segon 

trimestre
Tercer 

trimestre

Subministrament, 
mitjançant rènting, 
d’un cotxe policial

34100000-8 Subministraments Contracte basat en 
acord marc 60.000,00 € Segon 

trimestre
Tercer 

trimestre

Subministrament, 
mitjançant rènting, 

d’emissores
32237000-3 Subministraments Obert simplificat 99.500,00 € Segon 

trimestre
Tercer 

trimestre

Serveis Generals
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Concessió domini 
públic màquines 

venda automàtica en 
equipaments i 

edificis municipals

 42933300-8 Domini públic Obert simplificat  Primer 
trimestre

Primer 
trimestre

Subministrament de 
llicències Autocad 48218000-9 Subministraments Obert simplificat 39.465,00 € Primer 

trimestre
Primer 

trimestre

Serveis 
d’assegurances 66510000-8 Serveis Contracte basat en 

acord marc 221.000,00 € Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Servei de recepció i 
atenció a la 

centraleta telefònica 
de la Casa 

Consistorial i de la 
Casa Olivella

98341130-5 Serveis
Obert subjecte a 

regulació 
harmonitzada

440.000,00 € Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Manteniment 
elevadors 

Ajuntament, IMET i 
OAP Victor Balaguer

50750000-7 Serveis Obert 200.000,00 € Primer 
trimestre

Quart 
trimestre

Subministrament, 
mitjançant rènting, 

d’equips d’impressió 
per als serveis 

municipals

30100000-0 Subministraments Contracte basat en 
acord marc 6.000,00 € Primer 

trimestre
Quart 

trimestre

Subministrament de 
llicències ILOQ  48218000-9 Subministraments Obert simplificat 

abreujat 1.100,00 Segon 
trimestre

Segon 
trimestre

Manteniment de 
sistemes contra 

incendi dels edificis 
municipals

 50413200-5 Serveis Obert simplificat 48.000,00 € Segon 
trimestre

Segon 
trimestre

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
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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

Servei de Tecnologies i Informació de la Comunicació 

Serveis de 
manteniment de la 

climatització del 
CPD

 50730000-1 Serveis Obert simplficiat 
abreujat 3.000,00 € Primer 

trimestre
Segon 

trimestre

Actualització carpeta 
ciutadana 72500000-0 Serveis

Negociat sense 
publicitat (Next 

Generation)
24.200,00€

Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Actualització Oracle i 
Documentum 72500000-0 Serveis

Negociat sense 
publicitat (Next 

Generation)
21.429,00€

Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Actualització gestió 
de població 72500000-0 Mixte

Negociat sense 
publicitat (Next 

Generation) 63.125,00€

Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Mòdul 
d’interoperabilitat 72500000-0 Serveis

Negociat sense 
publicitat (Next 

Generation) 18.060,€€

Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Adquisició de quinze 
(15) ordinadors 30213300-8 Subministraments

Contracte basat en 
acord marc (Next 

Geenration) 15.000

Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Adequació al 
Esquema Nacional 

de Seguretat
48730000-4 Serveis

Obert simplificat 
abreujat  (Next 

Generation)
25.000,€€

Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Renovació dels 
equips de 

commutació d'accés
31214000-9 Subministraments

Obert simplificat  (Next 
Generation)

43.512,00€

Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Manteniment 
electrònica de xarxa 32428000-9 Subministraments

Obert simplificat 
abreujat  (Next 

Generation)
10.000,00€

Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Serveis  de 
seguretat 

perimetrals
30237300-2 Serveis

Obert simplificat 
abreujat  (Next 

Generation)
25.000,00€

Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Serveis de 
manteniment del SAI 50710000-5 Serveis Obert simplficiat 

abreujat 2.000,00,€ Tercer 
trimestre

Quart 
trimestre

Microsoft Developer 
Network 48218000-9 Serveis Obert simplficiat 

abreujat 3.500,00 € Tercer 
trimestre

Tercer 
trimestre

Servei de 
manteniment del 

grup electrogen de 
l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú

50532300-6 Serveis Obert simplficiat 
abreujat 2.000,00 € Quart 

trimestre
Quart 

trimestre
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Comunicació

Subministrament de 
pantalles digitals de 
publicitat al carrer

 30231300-0 Subministraments Obert simplificat 20.000,00€ Segon 
trimestre

Segon 
trimestre

Realització vídeo 
màpping amb motius 

nadalencs
 92300000-4 Serveis Obert simplificat 

abreujat 15.000,00 € Tercer 
trimestre

Quart 
trimestre

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ
Coordinació i seguiment integral

Ampliació i millora 
de la connexió de la 

infraestructura 
ciclista municipal

45211360-0 Obres

Obert subjecte a 
regulació 

harmonitzada (Next 
Generation)

4.075.350,00 € Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Medi Ambient
Manteniment i 

ordenació ambiental 
de sectors d'espais 

naturals 

90700000-4 Serveis Obert simplificat 24.000,00€ Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Assessorament 
energètic i 

informació ciutadana
85312300-2 Serveis Obert simplificat 31.000,00€ Primer 

trimestre
Segon 

trimestre

Recollida de residus 
i abocaments en 
medi natural, i 
tractament dels 

mateixos

90500000-2 Serveis Obert simplificat 32.000,00€ Segon 
trimestre

Tercer 
trimestre

Instal·lació i 
subministrament de 

plaques 
fotovoltaiques

09331200-0 Obres Obert simplificat 
abreujat 50.000,00€ Segon 

trimestre
Tercer 

trimestre

Treballs forestals per 
a l'execució de 

projecte de franges 
de protecció contra 

incendis en 
urbanitzacions

77200000-2    Serveis Obert simplificat 89.000,00€ Segon 
trimestre

Tercer 
trimestre

Servei d’Espai Públic

Servei d’auditoria i 
seguiment del 
contracte de 

recollida de residus

79212000-3 Serveis
Obert subjecte a 

regulació 
harmonitzada

1.438.800,00 € Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Servei de 
manteniment de 

parcs i jardins (zona 
A)

77311000-3 Serveis
Obert subjecte a 

regulació 
harmonitzada

7.591.157,63 € Primer 
trimestre

Segon 
trimestre
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Servei de 
manteniment de les 
lleres dels torrents 

 77311000-3 Serveis Obert 153.239,91 € Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Subministrament, 
mitjançant rènting, 
d’un camió de 18T 
amb destí a la USM

34134000-5 Subministraments Obert simplificat 110.400,00 € Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Subministrament de 
contenidors de 
càrrega lateral

44613700-7 Subministraments Obert 125.000,00 € Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Subministrament de 
material per a la 

USM (ram metall)
 44316000-8 Subministraments Obert simplificat 

abreujat 18.181,82 € Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Manteniment de la 
via pública (fase 2) 45233252-0 Obres Obert simplificat 150.000,00€ Segon 

trimestre
Tercer 

trimestre

Adequació i millora 
dels parcs infantils 45112723-9 Obres Obert simplificat 66.115,70 € Segon 

trimestre
Tercer 

trimestre

Reforma de parcs 
infantils, jocs 

inclusius i tirolines 
(pressupostos 
participatius)

45112723-9 Obres Obert simplificat 82.644,63 € Segon 
trimestre

Tercer 
trimestre

Correcció tècnica i 
documental de 

diferents quadres i 
instal·lacions de la 

xarxa de 
l'enllumenat públic

45316100-6 Obres Obert simplificat 495.867,75 € Segon 
trimestre

Tercer 
trimestre

Muntatge, 
desmuntatge i 

manteniment del 
mobiliari de les 

platges de Vilanova i 
la Geltrú

 92332000-7 Serveis Obert 540.962,40 € Primer 
trimestre

Primer 
trimestre 

2023

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

Servei de Mobilitat

Manteniment de la 
xarxa semafòrica  50232000-0 Serveis Obert simplificat 

abreujat 62.000,00 Primer 
trimestre

Primer 
trimestre
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Manteniment dels 
punts de recàrrega 
de vehicles elèctrics

5010000-6 Serveis Obert simplificat 
abreujat 5.000,00 Primer 

trimestre
Primer 

trimestre

Serveis de bus 
llançadora 
estacionals

 60112000-6 Concessió 
administrativa Obert 30.000,00 € Primer 

trimestre
Primer 

trimestre

Ocupació i publicitat 
amb MUPIS 22462000-6 Domini públic Obert  Primer 

trimestre
Segon 

trimestre

Manteniment i 
subministrament de 
les marquesines de 

l’autobús urbà

44212321-5 Subministraments Obert simplificat 
abreujat 18.000,00 Primer 

trimestre
Segon 

trimestre

Servei de transport 
urbà de viatgers 

(línies 1 i 2)
60112000-6 Concessió 

administrativa Obert 1.350.00,00€ Segon 
trimestre

Quart 
trimestre

Servei de transport 
urbà “a la carta” 
(barris del Prat i 

santa Maria)

60112000-6 Concessió 
administrativa Obert 20.000,00 € Segon 

trimestre
Segon 

trimestre

Instal·lació de tres 
(3) nous punts de 

recàrrega de 
vehicles elèctrics

5010000-6 Obres Obert 65.000,00 € Segon 
trimestre

Quart 
trimestre

Manteniment de les 
pilones i els 

sistemes de control 
de trànsit

63712700-0 Serveis Obert simplificat 
abreujat 28.900,00 Quart 

trimestre
Quart 

trimestre

ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
Servei d’Acció Social

Servei de traducció 79530000-8 Serveis Obert simplificat 
abreujat 3.450,00 € Primer 

trimestre
Primer 

trimestre

Servei allotjament 
d'urgència per 
desnonaments 

55100000-1 Serveis Obert 97.000,00 € Primer 
trimestre

Primer 
trimestre

Servei de supervisió 
per a directius del 

Servei d’Acció Social 
i Dependència

85312300-2 Serveis Obert simplificat 
abreujat 3.700,00 € Primer 

trimestre
Segon 

trimestre

Escriptoris virtuals 
(25) VDI equip PA 48218000-9 Subministraments Obert simplificat 

abreujat 4.986,00 € Segon 
trimestre

Tercer 
trimestre
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Assessorament 
jurídic a Acció Social 

en matèria 
d’habitatge

79100000-5 Serveis Obert simplificat 19.008,00 € Segon 
trimestre

Tercer 
trimestre

Servei de 
manteniment del 

software 
Equaliments del 
Banc d’Aliments

48218000-9 Serveis Obert simplificat 24.664,00 € Segon 
trimestre

Quart 
trimestre

Serveis d’atenció a 
les persones sense 

llar
85312000-9 Serveis

Obert subjecte a 
regulació 

harmonitzada
550.000.00€ Tercer 

trimestre

Primer 
trimestre 

2023

Servei de Participació, Cooperació i Gent Gran

Manteniment i suport 
tècnic de la 
plataforma 

participa.vilanova.cat

72212211-1 Serveis Obert simplificat 
abreujat 30.800,00 € Primer 

trimestre
Primer 

trimestre

Cursos a la Xarxa 
d’Equipaments 

Municipals
80400000-8 Serveis Obert 100.000,00 € Primer 

trimestre
Primer 

trimestre

Servei de realització 
dels tallers de 

cinema del Projecte 
Re@cciona

80310000-0 Serveis Obert 100.000,00 € Segon 
trimestre

Quart 
trimestre

Promoció Econòmica
Organització i 

execució de la Fira 
de Novembre

79956000-0 Serveis Obert 120.000,00€ Segon 
trimestre

Tercer 
trimestre

Servei d’Infància i Joventut
Punt d'atenció 

emocional i 
psicològica Oficina 

Jove

85100000-0 Serveis Obert 58.745,44 € Segon 
trimestre

Segon 
trimestre

Cultura
Servei de gestió de 
les taquilles, portes i 

sala dels 
equipaments 

escènics municipals 
de Vilanova i la 

Geltrú.

79630000-9 Serveis Obert 100.000,00 Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Serveis d’atenció al 
públic, visites i 

tallers educatius al 
Centre d’Art 

Contemporani LA 
SALA

92320000-0 Serveis Obert simplificat 60.000,00 Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Servei de Convivència i Equitat
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Servei de mediació 
ciutadana 85312300-8 Serveis

Obert subjecte a 
regulació 

harmonitzada
242.247,36 € Primer 

trimestre
Primer 

trimestre

Servei d’agents de 
civisme  98133100-5 Serveis

Obert subjecte a 
regulació 

harmonitzada
306.264,92 € Primer 

trimestre
Segon 

trimestre

Esports
Serveis de
gestió de 

manteniment integral 
i de millora de 

l’eficiència de les 
instal·lacions

esportives 
municipals

50700000-2 Serveis
Obert subjecte a 

regulació 
harmonitzada

516.508,20 € Primer 
trimestre

Segon 
trimestre

Servei de Salut 

Serveis de tallers del 
PAE en salut pública 80100000-5 Serveis Obert 20.000,00 € Primer 

trimestre
Segon 

trimestre

Servei d’Escoles Municipals
Tallers de 

musicoteràpia 80210000-9 Serveis Obert 4.800,00€ Primer 
trimestre

Quart 
trimestre

Programa de gestió 
informàtica 

específica per a 
l’ECMM

48920000-3 Serveis Obert simplificat 
abreujat 4.800,00 € Primer 

trimestre
Quart 

trimestre

Programa de gestió 
informàtica 

específica per a 
l’EMAID

48920000-3 Serveis Obert simplificat 
abreujat 4.400,00 € Primer 

trimestre
Quart 

trimestre

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer

Serveis d’atenció al 
públic i 

desenvolupament 
d’activitats 

didàctiques del 
Museu Víctor 

Balaguer

92500000-6 Serveis
Obert subjecte a 

regulació 
harmonitzada

220.00,00€ Primer 
trimestre

Tercer 
trimestre

SEGON.- ESTABLIR que, d’acord amb els contractes vigents, les pròrrogues previstes 
per aquest any 2022 són les que segueixen, sempre condicionades a la pertinent 
tramitació administrativa i informes favorables:

OBJECTE DEL CONTRACTE TIPUS DE 
CONTRACTE A PRORROGAR

Serveis d'execució del projecte per al 
desenvolupament de tallers i accions de promoció Serveis Primer trimestre
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adreçades al jovent sobre educació afectiva i 
sexual, relacions lliures de violència i prevenció i 
promoció de la salut
Autorització d'ús privatiu sense transformació d'un 
espai de domini públic, bar Complex mpal futbol

Autorització domini 
públic Primer trimestre

Autorització ús privatiu bar pavelló mpal esports Autorització domini 
públic

Primer trimestre

Serveis d'atenció a les persones sense llar Serveis Primer trimestre

Recollida runa USM Serveis Primer trimestre

Programa de Gestió Policial Subministraments Primer trimestre

Consumibles impressores Subministraments Primer trimestre

Servei de prevenció de la salut Serveis Primer trimestre

Servei de Telecomunicacions Serveis Primer trimestre

Servei control mercats petit format i mercat no 
sedentari mar Serveis Primer trimestre

Llicències Adobe Subministraments Segon trimestre

Subministraments roba uniformitat Policia Municipal Subministraments Segon trimestre

Subministraments material per a la Policia Local 
(tres lots) Subministraments Segon trimestre

Servei manteniment i reparació rellotges públics Serveis Segon trimestre

Subministrament utillatge USM, 394/2020/eCONT Subministraments Segon trimestre

Manteniment enllumenat públic Serveis Segon trimestre
Serveis de transport i gestió dels diferents residus 
de la deixalleria Punt Net Serveis Segon trimestre

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

Subministraments Segon trimestre

Fira de novembre - organització i execució, 
282/2021/eCONT Mixt Segon trimestre

Servei de controladors d'accessos del mercat no 
sedentari del centre del terme municipal de Vilanova 
i la Geltrú

Serveis Segon trimestre

Lloguer casetes fusta mercat Nadal i reis Subministraments Segon semestre

Organització i gestió serveis d'atenció diürna (Xarxa 
Centres Oberts) Serveis Segon trimestre

Assessorament treball Oficina Jove Serveis Segon trimestre

Servei d'atenció i acolliment d'urgència per a dones 
víctimes de violència masclista i els seus fills/es Serveis Segon trimestre

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


Document electrònic
Número de validació: 14157604710322547067 

Contractació i Patrimoni

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

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

Servei d'assessoria jurídica Convivència, Equitat i 
Serveis Socials Serveis Segon trimestre

Autorització ús privatiu bar CEM Isaac Gálvez Autorització domini 
públic Segon trimestre

Servei programa agenda 21 Servei Segon trimestre

Servei personal escenotècnia Cultura Servei Segon trimestre

Subministrament conjunt modular Policia Subministrament Segon trimestre

Informació i vigilància platges Serveis Segon trimestre
Subministrament de les llicències Office 365 de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, OAPLVB, VNG 
Aparcaments i AISSA

Subministrament Segon trimestre

Llicències programa gestió temps espera OAC Subministrament Segon trimestre

Aplicatiu venda d’entrades Cultura Subministrament Segon trimestre

Servei de prevenció de drogues Serveis Tercer trimestre

Subministrament utillatge USM, 187/2021/eCONT Subministraments Tercer trimestre

Programari comptabilitat pública Aytos Serveis Tercer trimestre

Formació expressió dramàtica ECMM Serveis Tercer  trimestre

Vigilància, salvament i socorrisme de les platges Serveis Quart trimestre

Servei de vigilància de la regidoria ASD Serveis Quart trimestre

Atenció psicològica Espai d'Equitat Serveis Quart trimestre
Servei de manteniment instal·lació transmissió de 
dades Serveis Quart trimestre

Auditories ACM Serveis Quart trimestre

 
TERCER.- RELACIONAR, a nivell indicatiu i sense comptabilitzar els contractes basats 
en Acords Marc, els contractes i concessions amb més d’un any de vigència des de la 
presa del present acord:

OBJECTE TIPUS DURADA

Contractes
Acord marc Servei publicitat Acord Marc Serveis 2024

Llicències antivirus Subministraments 2024

Llicències Adobe Acrobat Subministraments 2023
Servei de manteniment del grup electrogen de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Serveis
2023
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Auditories ACM Serveis 2023
Servei Projecte Crea i Aprèn Serveis 2023

Servei supervisió EBAS Serveis 2023

Delegat protecció de dades Serveis 2023

Servei manteniment Oracle Serveis 2024

Serveis jurídics Serveis 2023

Concessions i/o autoritzacions
Serveis de temporada a les platges (sis lots) Domini Públic 2026
Bar Torre d’Enveja Domini públic 2026
Bar Parc Ribes Roges Domini Públic 2028
Bar parc Gumà i Ferran Domini Públic 2028
Aparcament plaça Soler i Carbonell Concessió 2042
Concessió administrativa d’obra i servei públic 
de la piscina municipal coberta del carrer 
d’Olivella

Concessió
2047

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

Concessió 2047

QUART.- ESTABLIR que la planificació s’actualitzarà trimestralment mitjançant acord de 
la Junta de Govern Local, tot incloent els expedients no planificats incoats prèviament per 
raons d’urgència fonamentades i apreciades pel Servei impulsor i l’Alcaldia, i les 
modificacions informades relatives a la periodització de licitació o adjudicació per part 
dels serveis responsables.

CINQUÈ.- PUBLICAR el 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.
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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. 

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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