
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  9 
DE DESEMBRE  DE 2014 

 

Acta núm. 45 

 
ASSISTENTS: 
 

 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 
 ARIADNA LLORENS GARCIA 

GLORIA GARCIA PRIETO 
GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 
COMUNICACIÓ 
NÚRIA BLANES MELÉNDEZ 
 

 

Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ 
(Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
Excusa la seva assistència el Sr. FRANCESC XAVIER SÀNCHEZ VERA. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria. 
 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les 
comissions respectives, s’adopten els acords següents: 
 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
ALCALDIA 

 
1.  SECRETARIA GENERAL. FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, 

DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE DESEMBRE DE 
2014. 

 



 
 

S’aprova, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local del dia 2 de desembre de 2014. 
 

2. SECRETARIA GENERAL. FE PÚBLICA. DONAR COMPTE DE 
PERSONACIONS EN RECURSOS CONTENCIOSOS-
ADMINISTRATIUS. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les personacions en recursos 
contencions administratius següents: 
 
Gestió Tributària 
 
1. Comparèixer i personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 

491/2014-A, davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de 
Barcelona, a instàncies de BETON CATALÀ, SA, contra resolució del 
regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna de 
l’Ajuntament, de 7 d’abril de 2014, de liquidació provisional de les quotes 
d’urbanització corresponents al projecte de reparcel·lació del sector Masia 
d’en Barreres.  

 
Serveis Viaris 
 
2. Comparèixer i personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 

514/2014 Procediment Abreujat, secció 2A, davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 12 de Barcelona, a instàncies de VALORIZA 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A., per manca de treballs realitzats. 

 
  3. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’ESTIMACIÓ DE LES 

AL·LEGACIONS DE CADUCITAT DEL PROCEDIMENT I DEL 
TANCAMENT DE L’EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DELS 
PARCS I JARDINS DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
ZONA A. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. ESTIMAR les al·legacions formulades per CESPA, COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA, en referència a la 
caducitat del procediment de resolució del contracte. 
 
SEGON. I com a conseqüència del punt primer, TANCAR l’expedient de resolució 
del contracte del servei de manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi 
de Vilanova i la Geltrú, zona A. 
 
TERCER. Notificar el present acord a CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA. 
 



 
 

QUART. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 
  4. HISENDA. APROVAR LA RELACIÓ DE DESPESES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2014/38, per un import de QUARANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS VUIT 
EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (44.208,79€). 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

  5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. RATIFICACIÓ DEL 
DECRET DE L’ALCALDESSA DE 03.12.2014 D’ADJUDICACIÓ 
PER CONCURS DE LES LLICÈNCIES VACANTS PER EXERCIR 
LA VENDA NO SEDENTÀRIA DEL MERCADAL DE MAR DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“ÚNIC. Ratificar el decret d’alcaldia del dia 3 de desembre de 2014, que diu 
literalment el següent: 
 
“Relació de fets 
 
Vist que en data 1 d’abril de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar 
inicialment les bases reguladores del concurs per a l’adjudicació de llicències 
de venda dels llocs vacants dels mercadals de Vilanova i la Geltrú. 
 
Vist que en data 3 de juny de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la  
convocatòria del concurs per a l’adjudicació de les llicències de venda dels llocs 
vacants dels mercadals de Vilanova i la Geltrú. 
 
Vist que el dia 26 de novembre de 2014 l’Alcaldessa va resoldre amb un decret 
adjudicar les parades al Mercadal de Mar, i ratificat per la Junta de Govern 
Local el dia 2 de desembre de 2014. 
 
Vist que dos d’aquests adjudicataris (parades núm. 16 i núm. 27) han renunciat 
a tenir la parada i vist l’informe tècnic de valoració de les sol·licituds 
presentades, i de conformitat amb la proposta d’adjudicació de les parades del 
Mercadal de Mar que realitza. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Llei 30/1992, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del 
Procediment Administratiu Comú; Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre 
comerç interior; Decret 336/1988, de 17 d'octubre, que aprova el reglament de 
patrimoni dels ens locals de Catalunya i demés legislació concordant. 



 
 

 
2. Reglament dels mercats de venda no sedentària aprovat inicialment pel Ple 
de l’Ajuntament en data 6 de maig de 2013 i de manera definitiva el 19 de juliol 
de 2013, havent estat publicat al BOPB el passat 5 d’agost. 
 
3. Article 53.1.r del Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de 
Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i el Decret de delegació 
d’atribucions de l’Alcalde a la Junta de Govern Local de data 21 de juny de 
2007. 
 
Per això, RESOLC:  
 
PRIMER. Adjudicar les parades següents al mercadal de Mar: 
 
 

 
SEGON. Ratificar aquesta resolució per la propera Junta de Govern Local. 
 
TERCER. Notificar la present resolució a les persones interessades.” 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

  6. SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA. INTERRUPCIÓ 
DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A ABONATS AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“D’acord amb el que diu la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i, d’acord amb aquesta, la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, que delimiten l’àmbit de l’autonomia municipal, i 
concretament els seus articles 21.1.s), 25.1) i 63.2 1), respectivament, i que 
atorguen al municipi la competència sobre el servei públic de subministrament 
d’aigua, i el 31.1 del Reglament del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua 
Potable. 

 
Examinar l’escrit del gerent de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú 
SAM, al que s’acompanya una relació d’abonats al Servei, que tenen rebuts 
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pendents de pagament, aquesta Junta de Govern Local, coneguts els 
antecedents que s’incorporen a aquesta proposta, acorda: 

 
PRIMER. Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels 
tràmits i notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als 
esmentats abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú SAM, amb rebuts pendents de liquidació. 

 
SEGON. Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 

 
  7. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR EL CONTRACTE 

MENOR PER A EFECTUAR ELS TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ 
VIDRES DE LA FAÇANA DE LA BIBLIOTECA ARMAND 
CARDONA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el contracte menor per a la 
realització dels treballs consistents en “Substituir 205 m2 de vidre de la façana 
de la Biblioteca Armand Cardona”  de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb 
l’informe tècnic emès per part de l’arquitecte tècnic municipal senyor Àlex 
Galofré, a l’empresa CODMAR, SL, i domicili al carrer de Sant Joaquim, núm. 
54, 08800 Vilanova i la  Geltrú, per l’import de trenta-tres mil quatre-cents 
noranta-cinc euros (33.495,00€) més  set mil trenta-tres euros amb noranta-
cinc cèntims (7.033,95 €) del 21 per cent  per cent de l’IVA, fan un total de 
QUARANTA MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC 
CÈNTIMS  (40.528,95€).    
 

  8. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR EL CONTRACTE 
MENOR  PER A LA INSTAL·LACIÓ ZONA DE JOCS INFANTILS 
AL PARC DE RIBES ROGES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents adjudicar el contracte menor per al 
subministrament i instal·lació de jocs de fusta de robaina a zona del Parc de 
Ribes Roges a l’empresa JUEGOS KOMPAN, SA, amb CIF: A-58178161 i 
domicili al camí del Mig, núm. 81, 2a planta, 08302 Mataró (Barcelona), per 
l’import de vint-i-sis mil sis-cents noranta-un euros amb deu cèntims 
(26.691,10€) sense IVA, més cinc mil sis-cents cinc euros amb tretze cèntims 
(5.605,13€) corresponent al 21 per cent de l’IVA fan un total de TRENTA-DOS 
MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS 
(32.296,23€) d’acord amb la seva oferta i l’informe tècnic corresponent. 
 

  9. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LES 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER 
DELEGACIÓ D’ALCALDIA. 

 
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per DECRET.  
 



 
 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per 37192286K, per a pintar la façana al carrer de les Tires, 

núm. 21. (exp. obres 897/2014) 
   
2. Sol·licitud presentada per VILAWASH, SCP, per a legalitzar instal·lació interior de 

gas al carrer de Sant Pau, núm. 10B, bxs. 1a. (exp. obres 944/2014)   
 
3. Sol·licitud presentada per 46210892C, per a reparar i pintar la façana al  passeig 

de Ribes Roges, núm. 6. (exp. obres 979/2014) 
   
4. Sol·licitud presentada per ARAMAD GAS, SLU, per a fer instal·lació interior de gas 

al carrer de Doménech i Montaner, núm. 18A. (998/2014) 
 
5. Sol·licitud presentada. per INSTAL·LACIONS RAGAS, per a legalitzar instal·lació 

interior de gas al carrer del Prat, núm. 38. (exp. obres 1004/2014)  
  
6. Sol·licitud presentada per ARAMAD GAS, per a fer instal·lació interior de gas al 

carrer de la Fuensanta, núm. 20. (exp. obres 1009/2014) 
   
7. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG,SA, per a obrir rasa de 2 m per a 

connexió de servei de gas a la ronda Ibèrica, núm. 135. (exp. obres 779/2014)   
 
8. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 2 m per a 

connexió de servei de gas al carrer del Prat, núm. 38. (exp. obres 899/2014)  
  
9. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 5 m per a 

connexió de servei de gas al carrer de la Fuensanta, núm. 20. (exp. obres 
987/2014)   

 
10. Sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL, per a obrir 

rasa de 19 m per a connexió soterrada d’una línia d’alta tensió al carrer de la 
Masia Nova, núm. 28. (1016/2014) 

 
11. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 2 m per a 

connexió de servei de gas al carrer de Doménech i Montaner, núm. 18A. 
(986/2014) 

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per LA VIDA ENTRE COSTURAS, per a col·locar parquet i 

pintar local situat a la rambla de Salvador Samà, núm. 58-60, bx. 3a. (exp. obres 
847/2014) 

   
2. Sol·licitud presentada per 43671201C, per a adequació de local per a consulta 

mèdica al carrer de Cuba, núm. 49, bxs. 1a. (1014/2014) 
 

10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS 
RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. 

 



 
 

Es dóna compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions 
responsables presentades per l’interessa 
 
OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per 36500770T, per a primera ocupació de la reforma i 

ampliació de l’habitatge unifamiliar de PB, situat al carrer de la Talaia, núm. 31. 
(exp. PO 946/2014 / exp. obres 499/2012) 

 
2. Comunicació presentada per 36879011Y, per a primera ocupació de la 

rehabilitació de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres de PB+P. Entresol+2PP, amb 
3 habitatges i 1 local, situat al carrer de Santa Anna, núm. 35. (exp. PO 951/2014 
/ exp. obres 175/2013) 

 
Obres menors 
 
3. Comunicació presentada per TELEFÒNICA, per instal·lació de fibra òptica a la 

ronda Europa, 39 (exp. obres 992/2014) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per 46793201-T, per canvi de nom d’una botiga 

d’alimentació i complements per a animals al carrer del Doctor Zamenhof, núm. 
23, bxs. B. (exp. act 395/14). 

 
2. Comunicació presentada per 77100265-X, per instal·lar una activitat de venda de 

productes d’alimentació al carrer de Josep Coroleu, núm. 85, bxs. (exp. act 
412/14). Salut amb la inspecció pròpia requerirà la declaració responsable 
sanitària.  

 
3. Comunicació presentada per LA VIDA ENTRE COSTURES, SCP, per instal·lar 

una activitat d’arranjament de roba a la rambla de Salvador Samà, núm. 58-60. 
(exp. act 500/14) 

 
Annex III. LPCAA 
 
1. Comunicació presentada per CS ESTABLIMENTS DE PROXIMITAT, SLU, per 

ampliar la superfície del supermercat a l’avinguda del Garraf, núm. 21. (exp. act 
190/14) 

 
REPAR 
 
1. Comunicació presentada per 46145987-Y, per instal·lar un bar (venda 

d’alimentació amb degustació) a la plaça del Cubilot, núm. 1, bxs.1a. (exp. act 
407/14). Cal requerir el full de la declaració responsable de sanitat.  

 



 
 

2. Comunicació presentada per 47836175-Q, per instal·lar un bar restaurant a la 
rambla Principal, núm. 23. (exp. act 404/14) 

 
11. MEDI AMBIENT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES PER A 

LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ TEMPORAL 
D’ESPAIS PÚBLICS DESTINATS A HORTS / ESPAIS 
AGRÍCOLES SOCIALS ECOLÒGICS A ENTITATS SENSE ÀNIM 
DE LUCRE. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar les Bases per a la concessió de llicència d’ocupació 
temporal d’espais públics destinats a horts/espais agrícoles socials ecològics, a 
entitats sense ànim de lucre. 
 
SEGON. Publicar les referides bases en el Butlletí Oficial de la Província, la 
web municipal i el tauler d’anuncis de la Corporació, i sotmetre’l a informació 
pública per un termini de 30 dies hàbils, comptadors des del dia següent al de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, dins el qual es poden 
formular reclamacions i al·legacions. 
 
Així mateix, una vegada hagi transcorregut el termini d’informació pública sense 
reclamacions o al·legacions i dins el termini dels 10 dies hàbils següents, 
publicar l’anunci de la convocatòria a la web municipal i els altres mitjans de 
difusió adients, en els termes previstos a les referides Bases, en el qual 
constarà el termini de presentació de sol·licituds. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la corporació signi quants 
documents siguin necessaris pera  la formalització del present acord.” 
 

12.  MEDI AMBIENT. PROCEDIR A L’ESMENA D’ERROR MATERIAL 
DETECTAT EN EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
FUNDACIÓN MÁS ÁRBOLES I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Procedir a l’esmena de l’error material detectat en la clàusula 
segona del Conveni de Col·laboració entre la Fundación Más Árboles i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovat per la Junta de Govern Local en 
data 29 d’abril de 2014, eliminant del seu contingut el punt 2 referent a la  
“Parcela Inscrita núm. 289.3 del “Inventari de Béns Immobles”, PARCELA 
ubicada en la C/ de l’Acer, 1 i carrer del Ciment, 5, Masia d’en Barreres II (se 
acompaña de ficha registral)” 
 
En conseqüència el redactat del Conveni en la seva clàusula segona passa a 
ser el següent:  



 
 

 
“SEGUNDA  
Que el Ayuntamiento dispone de unos terrenos de titularidad municipal, 
los cuales considera que son susceptibles de ser mejorados en cuanto a 
vegetación y masa vegetal existente (vegetación arbustiva o/y arbórea) 
con la finalidad de reducir y compensar parte de las emisiones de CO2 
que se emiten en la atmósfera cada año, y a la vez mejorar la calidad 
ambiental y paisajística de los espacios públicos municipales.  
 
Se concretan a continuación los terrenos de titularidad municipal en 
Vilanova i la Geltrú donde realizar estas mejoras anteriormente citadas, 
concretamente:  
 
1. Parcela Inscrita  nº 289.16, Zona Verde F-003, rodea la zona de 
equipamiento colectivo E-001 (se acompaña ficha inscripción registral). 
2. Parcela inscrita con núm. 260/3 del “Inventari de Béns Immobles, 
ZONA VERDA ubicada en la Rambla dels Països Catalans, (se acompaña 
ficha registral).  
3. Parcela  con nº 208/55 B del “Inventari de Béns Immobles” 
cualificada de “Sistema d’Espais Lliures (clau F), situada en Avinguda 
Rocacrespa nº 1, ocupación del 20 % de dicha parcela, en concreto en la 
zona actual donde hay el proyecto de los huertos urbanos ecológicos, que 
cuenta con una superficie total de 2.706,45 m2. En dicha parcela se prevé 
completar la vegetación arbustiva o/i arbórea de forma acorde con el 
espacio de huertos urbanos.” 
 
Las acciones de plantación de especies vegetales se efectuaran en 
dichos terrenos de propiedad municipal. “ 
 

SEGON. Procedir a la rectificació del contingut del referit Conveni, en el sentit 
indicat, als efectes de la seva signatura.” 
 
PUNTS A TRACTAR EN SESSIÓ PÚBLICA DE LA JGL 
 
SERVEIS A LES PERSONES 
 

13. HISENDA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ 
CONTRACTUAL I RECLAMACIÓ DE RENDES DEL CONTRACTE 
D’ARRENDAMENT A NOM DE LA SRA.  ARRENDATÀRIA DEL 
PIS SITUAT AL CARRER DEL PINTOR MARTÍ TORRENTS, NÚM. 
8, 1r.1a. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Exercir l’acció judicial de resolució contractual i reclamació de 
rendes del contracte signat el dia 01/07/1999 amb la Sra. amb DNI núm. 77 286 



 
 

349-R, per impagament de 22 rebuts de lloguer, per un import total de 
3.252,70€, a data 30/05/2014. 
 
SEGON. Designar per exercir la defensa jurídica de l’Ajuntament el lletrat 
Santiago Sáez Hernáiz de l’empresa DIGESTUM LEGAL, SLP. 
 
TERCER. Posar de manifest aquests acords a la Secretaria d’aquest 
Ajuntament per tal que procedeixi a efectuar els tràmits pel seu compliment.” 
 

14. HISENDA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE L’HABITATGE SITUAT AL 
CARRER DEL PINTOR MARTÍ TORRENTS, NÚM. 8, 2n. 4a. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents prorrogar el contracte d’arrendament de 
data 01/11/2002 de l’habitatge situat al carrer del Pintor Martí Torrents, núm. 8, 
2n pis, 4a porta, per un període de dos anys, amb entrada en vigor el 
01/11/2014 i data de venciment el 31/10/2016. 
 

URGÈNCIA 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes: 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no ha pogut ser objecte 
d’estudi permenoritzat 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. 
 
SERVEIS A LES PERSONES 
 

15. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS CONVENIS 
DE COL·LABORACIÓ, ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
EMPRESES DE LA CIUTAT, QUE REGULEN LES CONDICIONS 
DE MECENATGE DEL PROJECTE D’ECONOMAT SOCIAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Acceptar les aportacions de les empreses següents: 
 
Subministraments per a l’adequació de l’economat social: 
Casa Marisol, S.L.: ......................... 600,00€ 
Disqu4tre S.L. .................................. 106,54€ 
Bon Preu SAU .............................. 1.200,00€ 
Petits Locals S.L. ........................ 2.000,00€ 
 



 
 

Subministrament productes alimentaris: 
Casa Marisol, S.L.: aportació setmanal de 5 Kg. de carn fresca, amb un valor 
de 2.600€ anuals. 
 
SEGON. Aprovar els convenis de col·laboració amb cada una d’aquestes 
empreses d’acord amb el model de conveni aprovat a la Junta de Govern Local 
de data 28 d’octubre de 2014. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa per a la signatura d’aquests convenis.” 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

16.  SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVAR LA LICITACIÓ DE LES 
OBRES D’AMPLIACIÓ I SENYALITZACIÓ DEL CARRIL BICI 
EXISTENT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la documentació tècnica redactada pel tècnic responsable 
de Mobilitat  per a l’execució del Projecte constructiu de l’anella central de la 
fase 2 del Pla Especial de la Bicicleta: Ampliació i creació de carril bici amb un 
total de 2,47 km. d’itineraris que uniran els trams de carril bici existents, 
corresponents al trams 3,5, 7 i 11 del Projecte Basic de la fase 2 del Pla de la 
bicicleta  per un import de  101.382,00 €.  
 
SEGON. Aprovar la tramitació d’urgència del procediment per a la licitació  de 
les obres “Execució del Projecte constructiu de l’anella central de la fase 2 del 
Pla Especial de la Bicicleta” de Vilanova i la Geltrú.  
 
TERCER. Aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules econòmic - 
administratives particulars, per a la contractació de les obres d’Execució del 
Projecte constructiu de l’anella central de la fase 2 del Pla Especial de la 
Bicicleta redactat pels Serveis Tècnics Municipals, que es tramitarà segons el 
procediment negociat amb publicitat, amb un pressupost de 83.786,78 € sense 
IVA, més 17.595,22 € del 21%  de l’IVA, que fa un cost total per contracte de   
euros  (101.382,00 €) amb l’IVA inclòs. 
 
QUART.  Aprovar la despesa  amb càrrec a la partida 54.155.61901 (Carril bici 
del pressupost vigent. 
 
L’adjudicació del contracte restarà condicionada a l’aprovació definitiva del 
projecte.  
 
CINQUÈ. Convidar un mínim de tres empreses perquè presentin la seva oferta 
segons el plec de condicions que regeix la licitació.” 
 
 



 
 

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 10 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                               Isidre Martí Sardà 
 
 


