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Secretaria General 

Servei de Contractació i Patrimoni 
 

 

Expedient núm. 000042/2019-CONT 

 
 

ISIDRE MARTÍ SARDÀ, 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, en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del 
dia 2 de desembre de 2019, es va adoptar el següent acord: 

 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTR ACTACIÓ 
2020 

ANTECEDENTS 

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 a tots els departament 
impulsors de la contractació municipal, mitjançant escrit de data 30 de setembre de 
2019, per a que indiquessin al Departament de Contractació quins contractes de 
subministraments, serveis i obres tenen programats desenvolupar durant l’exercici 
2020 i en períodes plurianuals successius.  

Un cop rebuda aquesta informació, el Departament de Contractació ha programat 
l’activitat de contractació pública que s’ha de dur a terme en el exercici pressupostari 
2020 o períodes plurianuals. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Articles 28.4 i 134 de la LCSP 

La competència en matèria de contractació correspon a l’Alcaldessa o al Ple, d’acord 
amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 

D’acord amb els antecedents i fonaments jurídics anteriors, es proposa al Ple 
d’adopció dels següents, 

ACORDS 

PRIMER.- Aprovar el Pla anual de Contractació de l’exercici pressupostari 2020 i/o 
períodes plurianuals successius següent: 
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Objecte del contracte  Codi CPV  Tipus de 
contracte 

Procediment  Valor estimat 
del contracte 

Previsió inici de 
la licitació 

 

Previsió de 
l’adjudicació 

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

90511300-5 Serveis 
Obert Subjecte a 

Regulació 
Harmonitzada 

7.000.000,00€ 

Segon trimestre Tercer trimestre 

Servei de neteja edificis i 
equipaments municipals 90911200-8 Serveis 

Obert Subjecte a 
Regulació 

Harmonitzada 

2.000.000,00€ 
Primer trimestre Segon trimestre 

Servei de manteniment de 
les instal·lacions esportives  45236119-7 Serveis 

Obert Subjecte a 
Regulació 

Harmonitzada 

639.789,53€ 
Segon trimestre Tercer trimestre 

Servei de salvament i 
socorrisme  

92332000-7 Serveis 
Obert Subjecte a 

Regulació 
Harmonitzada 

440.000,00€ 
Primer trimestre Segon trimestre 

Subministrament de 
combustible per a vehicles 

09100000-0 Subministrament 
Obert Subjecte a 

Regulació 
Harmonitzada 

330.000,00€ 
Tercer trimestre Quart trimestre 

Serveis de consergeria i 
atenció telefònica 79342320-2 Serveis Obert  171.988,67 € Quart trimestre Quart trimestre 

Servei de manteniment de la 
climatització dels edificis i 
equipaments municipals 

50720000-8 Serveis Obert  
130.000,00€ 

Primer trimestre Segon trimestre 

Subministrament material 
d'oficina, consumibles 
d'impressora i paper 
d'impressió  

50300000-8 Subministrament Obert  

76.000,00€ 

Tercer trimestre Quart trimestre 

Serveis d’assessoria jurídica 
i defensa en judicis 79100000-5 Serveis Obert 75.000,00€ Primer trimestre Primer trimestre 

Subministrament i 
manteniment del software de 
Gestió de Recursos Humans 

48330000-0 Subministrament Obert 
25.000,00€ 

Primer trimestre Segon trimestre 
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Servei de dinamització del 
taller “Història a les nostres 
mans” 

92000000-1 Serveis Obert 
6.000,00€ 

Primer trimestre Segon trimestre 

Serveis de redacció del Pla 
Local d’Habitatge (anàlisi i 
diagnosi) 

71356400-2 Serveis Obert 
90.000,00€ 

Primer trimestre Segon Trimestre 

Serveis de comunicació per 
al disseny d’una campanya 
de ciutat 

79822500-7 Serveis Obert 
25.000,00€ 

Primer trimestre Primer trimestre 

Subministrament de lavabos 
químics i extintors per 
activitats a la via pública 

44411300-7 Subministrament Obert 
40.000,00€ 

Primer trimestre Primer trimestre 

Servei de vigilància del 
mercadal del Centre  79714000-2 Serveis Obert 120.000,00€ Primer Trimestre Primer Trimestre 

Servei de manteniment del 
mobiliari, abalisament i 
megafonia a les platges 

92332000-7 Serveis Obert 
550.000,00€ 

Primer trimestre Segon trimestre 

Subministrament de 
terminals per a treballar a la 
Xarxa Rescat per a la Policia 
Local de Vilanova i la Geltrú, 
mitjançant rènting 

32237000-3 Subministrament Obert 

65.000,00€ 

Primer trimestre Segon trimestre 

Serveis Assegurança 
responsabilitat civil desenal 66510000-8 Serveis Obert 40.000,00€ Quart trimestre Quart trimestre 

Serveis postals i de 
notificacions administratives 

64110000-0 Serveis Obert 175.000,00€ Quart trimestre Quart trimestre 

Serveis de manteniment 
d’alarmes i sistemes 
d’intrusió dels edificis i 
equipaments municipals 

31625300-6 Serveis Obert 

20.000,00€ 

Segon trimestre Tercer trimestre 

Serveis de manteniment de 
les instal·lacions de baixa 
tensió dels edificis i 
equipaments municipals 

71631000-0 Serveis Obert 

30.000,00€ 

Segon trimestre Tercer trimestre 
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Servei de control de 
legionel·la dels edificis i 
equipaments municipals 
 

90920000-2 Serveis Obert 

 
45.000,00€ 

Segon trimestre Tercer trimestre 

Servei de gestió dels 
immobles del Parc 
d’Habitatge Públic Municipal 
 

70333000-4 Serveis Obert 

 
24.000,00€ Segon trimestre Tercer Trimestre 

Acord Marc dels serveis de 
disseny gràfic per a 
publicacions i activitats 
municipals 

79822500-7 Serveis Obert 

 
30.000,00€ Segon trimestre Tercer trimestre 

Serveis de redacció, edició i 
difusió d’espais informatius 
d’abast municipal 

92312211-3 Serveis Obert 
 

35.000,00 Segon trimestre Segon trimestre 

Acord Marc dels serveis 
d’assistència, gestió 
escenotècnica i càrrega i 
descàrrega dels 
equipaments escènics 
municipals (Teatre Municipal 
i Auditori Eduard Toldrà) 

79952000-2 Serveis Obert 

 
 
 

200.00,00€ Segon trimestre Tercer trimestre 

Acord Marc dels serveis de 
gestió de les taquilles, portes 
i sales d’equipaments 
escènics municipals (Teatre 
Principal i Auditori Eduard 
Toldrà) 
 

79952000-2 Serveis Obert 

 
 
 

105.000,00€ Segon trimestre Tercer trimestre 

Servei de vigilància i 
informació ambiental a la 
Platja Llarga de Vilanova i la 
Geltrú 
 

79714000-2 Serveis Obert 

 
 

40.000,00€ Segon trimestre Tercer trimestre 
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Servei de control de plagues 
dels edificis i equipaments 
municipals 

90922000-6 Serveis Obert 
 

36.000,00€ Segon trimestre Segon trimestre 

Subministrament equips 
impressió 30122200-2 Subministrament Obert  

75.000,00€ Segon trimestre Tercer trimestre 

Servei de retirada de 
vehicles 50190000-3 Serveis Obert  

40.000,00€ Segon trimestre Segon trimestre 

Servei execució Programa 
Agenda 21 75121000-0 Serveis Obert 

 
60.000,00€ Segon trimestre Segon trimestre 

Servei Projecte Crea i Aprèn 75121000-0 Serveis Obert 54.000,00€ Segon trimestre Tercer trimestre 
Serveis espectacle pirotècnic 
vigília Festa Major 92360000-2 Serveis Obert 

25.000,00€ 
Segon trimestre Segon trimestre 

Servei especialitzat 
d’assessorament i suport en 
matèria de pobresa 
energètica 

85312320-8 Serveis Obert 

 
400.000,00€ Segon trimestre Tercer trimestre  

Acord Marc del contracte de 
subministrament de 
ferreteries de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

44316000-8 Subministrament Obert 

 
700.000,00€ 

Segon trimestre Tercer trimestre 

Subministrament i 
manteniment, mitjançant 
lloguer, d’un sistema 
d’emmagatzematge 
SAN/NAS, xarxa, servidors i 
backup 

72700000-7 Subministrament Obert 

 
 

50.000,00€ Tercer trimestre Tercer trimestre 

Servei de prevenció de salut 85121200-5 Serveis Obert 140.000,00€ Tercer trimestre Tercer trimestre 
Servei d'atenció al públic 
Victor Balaguer 79342320-2 Serveis Obert 

80.000,00€ 
Tercer trimestre Quart trimestre 

Servei d'atenció psicològica 
Equitat 85121270-6 Serveis Obert 80.000,00€ Tercer trimestre Quart trimestre 

Servei transport i gestió 
residus de fusta i matalassos 90513000-6 Serveis Obert 92.000,00€ Tercer trimestre Tercer trimestre 

Serveis de manteniment de 31625100-4 Serveis Obert  Tercer trimestre Quart trimestre 
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sistemes contra incendis dels 
edificis i equipaments 
municipals 

 
30.000,00€ 

Servei de manteniment de 
les portes automàtiques 44221310-1 Serveis Obert 10.000,00€ Tercer trimestre Quart trimestre 

Subministrament de material 
higiènic (paper higiènic, 
paper eixugamans i sabó) 

33760000-5 Subministrament Obert 
50.000,00€ 

Tercer trimestre Quart trimestre 

Servei de recollida de 
fibrociment 90513000-6 Servei Obert 20.000,00€ Tercer trimestre Tercer trimestre 
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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 

La planificació es podrà anar adaptant mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local. 

SEGON.- Publicar el Pla de Contractació esmentat en el Perfil del Contractant i  
anunci d’informació prèvia en el Diari Oficial de la Unió Europea, si s’escua, en la 
forma prevista en l’article 134 de la LCSP dels contractes que han de quedar 
subjectes a una regulació harmonitzada. 

TERCER.- Comunicar la present resolució a tots els Departaments Municipals, pel 
seu coneixement. 

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

    
 
 

Isidre Martí Sardà

Secretari General

Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa
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