
 
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA  21 D’OCTUBRE DE 2014 

 
Acta núm. 38 
 
ASSISTENTS:  

 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 
 GLÒRIA GARCIA PRIETO 
 MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 

JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBA I PUJOL 
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÉSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 
 

Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) 
d’acord amb l’art. 113 del ROF. 

 
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 

 
Secretaria General.   

 
1.  FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES 

ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DELS DIES 7 I 14 D’OCTUBRE DE 2014. 

 
S’aproven els esborranys de les actes de les sessions ordinàries de la Junta de Govern 
Local dels dies 7 i 14 d’octubre de 2014. 
 
Secretaria General.   

 
 2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ I DISPOSICIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 



 
 
 

DEL SERVEI DE MANTENIMENT I GESTIÓ DE SOFTWARE PER A LA 
GESTIÓ DEL BANC DE QUEVIURES DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, i disposar l’adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
sense concurrència d’altres ofertes (segons article 170 del TRLCSP), i el plec de 
prescripcions tècniques per a la contractació del subministrament i servei de manteniment 
i gestió de software per a la gestió del Banc de Queviures de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
SEGON. Adjudicar a l’empresa DISTRICTE DIGITAL, SL, amb CIF B-62785449, el 
contracte del subministrament i manteniment i gestió del software per a la gestió del Banc 
de Queviures de Vilanova i la Geltrú, pel període de DOS anys amb possibilitat de 
prorrogar-lo, anualment, fins a dos anys més, per un import de 5.000,00 € + IVA en 
concepte d’implementació i 3.600,00 € anuals + IVA en concepte de servei de 
manteniment, per tant, l’import total de licitació pels quatre anys de contracte serà de 
19.400,00 € de base imposable, més 4.074 € d’IVA que fan un total de 23.474,00 €, 
segons les seves ofertes econòmiques i tècniques que consten a l’expedient. 
 
La facturació dels 5.000,00 € + IVA en concepte d’implementació serà d’un 50% a l’inici 
del projecte i del 50% a la finalització de la posta en funcionament. La facturació del 
manteniment serà em quotes mensuals a partir del primer dia d’obertura i de 
funcionament del servei d’Economat de VNG. 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.231.2279900 del pressupost municipal 2014 
i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la 
finalització del contracte i de les pròrrogues. 
 
La despesa prevista per l’any 2014 dependrà de la data d’inici del contracte i serà, 
aproximadament, de 5.600,00 € + IVA (5.000,00 € de l’implementació + 2 mesos de 
servei de manteniment), preveient que el contracte començarà el novembre de 2014. 
 
QUART. Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a annex. 
 
CINQUÈ. Notificar l’adjudicació a l’empresa DISTRICTE DIGITAL, SL, amb domicili al 
carrer de Provença, núm. 281, 5è-2a., de 08037 Barcelona i CIF B-62785449, publicar 
l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir l’empresa adjudicatària perquè en un 
màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la notificació de 
l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 
SISÈ. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord.” 

 



 
 
 

 3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SUBMINISTRAMENT DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES PER A 
LA FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJANÇANT 
LLOGUER. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Adjudicar a l’empresa INFRALECT, SL, amb CIF B-62226055, el contracte del 
subministrament de les instal·lacions elèctriques de la Fira de Novembre de Vilanova i la 
Geltrú, mitjançant lloguer, per un termini 2 anys prorrogables a dos anys més (per 
períodes anuals), pel procediment obert i amb tramitació ordinària d’acord amb l’establert 
als articles 109 i 110 del TRLCSP, per un import anual orientatiu de 34.548,80 € 
(TRENTA-QUATRE MIL CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA 
CÈNTIMS) de base imposable més 7.255,25 € d’IVA, que fan un total de 41.804,05 € 
(QUARANTA-UN MIL VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS), despesa 
que anirà repercutida al pressupost de PIVSAM. Aquest import anual es concretarà 
amb els preus unitaris establerts al Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
SEGON. Notificar l’adjudicació a l’empresa INFRALECT, SL, publicar l’adjudicació al Perfil 
del Contractant i requerir l’adjudicatari perquè en un màxim de quinze (15) dies hàbils, a 
comptar del següent en què es rebi la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 
TERCER. Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
QUART. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord.” 

 
 4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LES CARPES DE LA FIRA DE 
NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJANÇANT LLOGUER. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents Adjudicar a l’empresa ENVELATS ELIAS, SL, 
amb CIF B-43635705, el contracte del subministrament i instal·lació de les carpes de la 
Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, mitjançant lloguer, per un termini 2 anys 
prorrogables a dos anys més (per períodes anuals), pel procediment obert i amb 
tramitació ordinària d’acord amb l’establert als articles 109 i 110 del TRLCSP. 

 
 5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS ESTANDS I 
INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LA FIRA DE NOVEMBRE DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJANÇANT LLOGUER. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents adjudicar a l’empresa 2003, SA, amb CIF A-
08935892, el contracte del subministrament i instal·lació dels estands i instal·lacions 
complementàries de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, mitjançant lloguer, per 



 
 
 

un termini 2 anys prorrogables a dos anys més (per períodes anuals), pel procediment 
obert i amb tramitació ordinària d’acord amb l’establert als articles 109 i 110 del TRLCSP. 

 
 6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 

SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LA FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents adjudicar a l’empresa VIGILANCIA Y 
SISTEMAS, SL, amb CIF B-61304937, el contracte del servei de vigilància de la Fira de 
Novembre de Vilanova i la Geltrú, mitjançant lloguer, per un termini 2 anys prorrogables a 
dos anys més (per períodes anuals), pel procediment negociat, en base al supòsit legal 
previst a l’article 170 lletra c) del TRLCSP, al haver quedat desert el previ procediment de 
licitació d’aquest servei que es va realitzar pel procediment obert, per un import anual 
orientatiu de 22.000 € (VINT-I-DOS MIL EUROS) de base imposable més 4.620 € 
d’IVA, que fan un total de 26.620 € (VINT-I-SIS MIL SIS-CENTS VINT EUROS), 
despesa que anirà repercutida al pressupost de PIVSAM. Aquest import anual es 
concretarà segons les ofertes econòmiques i tècniques que consten en l’expedient. 
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 

 
     7. HISENDA. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚMERO 

F/2014/31. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2014/31 per un import de SET-CENTS NOU MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS 
AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (709.418,61€). 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

 
    8. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 

CERTIFICAT D’OBRES NÚM. 2 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES 
CALER, SAU, PER LES OBRES DEL PROJECTE “EL FAR, CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA”. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la certificació d’obres núm. 2, 
corresponent a treballs efectuats el mes de setembre de 2014, a favor de l’empresa 
CONSTRUCCIONES CALER, SAU, amb NIF A08615114, per les obres del projecte “El 
Far, centre d’interpretació i acollida turística”, per un import de QUARANTA-NOU MIL 
NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS  (49.978,19 €), amb el 
21 per cent de l’IVA inclòs. 

 
    9. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

RELACIÓ NÚM. 1 D’OBRA EXECUTADA A DESCOMPTAR DE LES 
MILLORES OFERTADES PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “EL FAR, 
CENTRE D’INTERPRETACIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA”. 

 



 
 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació núm. 1 de l’obra executada, 
que s’ha de descomptar de les millores a què s’ha compromès en la seva oferta 
l’empresa adjudicatària CONSTRUCCIONES CALER, SAU, de les obres del projecte 
“El Far, Centre d’interpretació i acollida turística”, amb un cost de DEU MIL QUATRE-
CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (10.469,28 €), amb el 
21 per cent de l’IVA inclòs. Aquest import no representa cap cost per a l’Ajuntament.” 

 
  10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER LA PERSONA AMB 
DNI 35018816-M, PER INSTAL·LAR UN ASCENSOR A L’EDIFICI DE 
PB+4PP, AL CARRER DEL BRUC, NÚM. 8. (692/2014). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència sol·licitada per la 
persona amb DNI 35018816-M, per a fer obres d’instal·lar un ascensor a l’edifici de PB 
+ 4 PP + Badalot d’instal·lacions, al carrer Bruc, núm. 8. (Exp.000692/2014-OBR), 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

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

 
Es dóna compte de les llicències urbanístiques i d’activitats aprovades per Decret per 
delegació de l’Alcaldia. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1.  Sol·licitud presentada per a pintar part baixa de façana al carrer Major, núm. 46. (797/0214) 
 
2.  Sol·licitud presentada pera a reforma interior de l’habitatge, situat al passeig del Carme, 

núm. 28-29, Esc. A àtic 2a. (801/2014) 
 
3.  Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar trencaaigües del 

voladís a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 145. (816/2014) 
 
4.  Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar cantells de la 

façana al carrer de la Fitora, núm. 2. (818/2014) 
 
5.  Sol·licitud presentada per a pintar part baixa de façana al carrer del Col·legi, núm. 21. 

(822/2014) 
 
6.  Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la façana de 

l’edifici al carrer de la Unió, núm. 26. (829/2014) 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1.  Sol·licitud presentada per FRANCHISIN CALZENODNIA ESPAÑA, SA, per a canviar 

mobles i punts de llums i pintar el local a la rambla Principal ,núm. 18. (809/0241) 
 



 
 
 

2.  Sol·licitud presentada per a instal·lar rètol a local comercial al carrer de Sant Gregori, núm. 
14. (813/2014) 

 
3.  Sol·licitud presentada per PROMOCIONS VILANOVA, SA, per a pintar la façana, fer nou 

accés i divisió interior a l’edifici comercial situat al carrer de la Llibertat, núm. 13. 
(830/2014) 

 
4.  Sol·licitud presentada per NON SOLO RISTORANTI, SCP, per a canviar rajoles de la cuina 

i part de paviment a l’entrada de local, a la plaça de la Mediterrània, núm. 7. (832/2014) 
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals  
 
1.  Sol·licitud de l’INSTITUT UNIV. DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA, SA, per fer obres de reforma 

i ampliació del local del carrer de la Fassina, núm. 4, bxs. 2a., per instal·lar un laboratori 
d’anàlisi d’aigües i aliments. (exp. obr. 673/14) 

 
  12. 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’interessat. 
 
OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a la ronda Ibèrica, núm. 

84, 2n-1a. (792/2014) 
 
2. Comunicació presentada per a canviar rajoles de bany i cuina a l’avinguda d’Eduard 

Toldrà, núm. 22B, 4t. 4a. (799/2014) 
 
3. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa, al carrer de Josep 

Llanza, núm. 29, 2n. 2a. (800/2014) 
 
4. Comunicació presentada per a renovar bany i cuina a la rambla de Josep Antoni Vidal, 

núm. 13-15, 2n. 2a. (814/2014) 
 
5. Comunicació presentada per a canviar instal·lació elèctrica, al carrer Bruc, núm. 45,  3r. 

1a. (817/2014) 
 
6. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa, al carrer de Menorca, 

núm. 14, 1r. 2a. (823/2014) 
 
7. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al passeig Marítim, núm. 

107, 5è. 1a. (825/2014) 
 



 
 
 

8. Comunicació presentada per a impermeabilitzar terrat a l’avinguda de Somella, núm. 16. 
(827/2014) 

 
9. Comunicació presentada per a canviar mobles de la cuina al carrer de Garcia Lorca, núm. 

5. (828/2014) 
 
10. Comunicació presentada per REFORMES I REHABILITACIONS GRUP 3, SL, per a 

impermeabilitzar coberta, al passeig Marítim, núm. 69. (833/2014) 
 
11. Comunicació presentada per REFORMES I REHABILITACIONS GRUP 3, SL, per a 

impermeabilitzar terrat al carrer Major, núm. 36. (834/2014) 
 
12. Comunicació presentada per REFORMES I REHABILITACIONS GRUP 3, SL, per a 

impermeabilitzar terrat a l’avinguda del Garraf, núm. 52. (835/2014) 
 
13. Comunicació presentada per canviar banyera per plat de dutxa al carrer de Joan 

Llaverias, núm. 16, 1r. 1a. (836/2014) 
 
14. Comunicació presentada per a reformar bany i cuina al carrer del Campanar, núm. 1, 

entresol. (838/2014) 
 
15. Comunicació presentada per a reformar cuina al carrer d’Aragó, núm. 15, 1r. 3a. 

(840/2014) 
 
16. Comunicació presentada pel a reformar bany i cuina al carrer de Joan Llaverias, núm. 24 

bxs. 2a. (843/2014) 
 
17. Comunicació presentada per a reformar bany a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 167 

B, 4t. 2a. (844/2014) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per ampliar l’activitat de locutori amb la de servei d’internet i 

venda de telefonia mòbil, al carrer de l’Aigua, núm. 31. (exp. act 406/14) 
 
2. Comunicació presentada per instal·lar una consulta de salut i herboristeria al carrer de 

Santa Madrona, núm. 37. (exp. act 418/14) 
 
3. Comunicació presentada per AGRATEL COMUNICACIONES, SL, per instal·lar una botiga 

de serveis telefònics a la plaça de la Fàbrica Nova, núm. 11, bxs. 9. (exp. act 425/14) 
 
4. Comunicació presentada per instal·lar un despatx de psicologia al carrer de Cuba, núm. 9, 

bxs.1a. (exp. act 424/14) 
 
5. Comunicació presentada per instal·lar una oficina d’empresa d’instal.lacions al carrer de 

Josep Coroleu, núm. 97, bxs. esquerra. (exp. act 422/14) 
 



 
 
 

6. Comunicació presentada per canviar de nom una perruqueria al carrer del Montseny, 
núm. 3, bxs. (exp. act 428/14) 

 
7. Comunicació presentada per canviar de nom una botiga de telefonia mòbil i accessoris al 

carrer de Sant Sebastià, núm. 27. (exp. act 427/14) 
 
8. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de tapisseria de cotxes, al carrer de 

Josep Coroleu, núm. 16, bxs.1a. (exp. act 426/14) 
 
9. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de venda de roba per a nadons i 

productes infantils al carrer del Col.legi, núm. 29, bxs.11. (exp. act 430/14) 
 
10. Comunicació presentada per canviar de nom una perruqueria al carrer de l’Aigua, núm. 

78. (exp. act 431/14) 
 
11. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de venda de telefonia mòbil a la plaça 

de Soler i Gustems, núm. 14. (exp. act 436/14) 
 
12. Comunicació presentada per ANTASIKA, SL, per instal·lar una activitat de venda de roba 

a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 20. (exp. act 443/14) 
 
13. Comunicació presentada per canviar de nom un centre de teràpies naturals, quiropràctica 

i espinologia al carrer de Sant Joan, núm. 16, bxs. (exp. act 449/14) 
 
14. Comunicació presentada per SHAPELINESS, SL, per instal·lar una oficina de projectes 

d’enginyeria al  passeig del Carme, núm. 41, bxs. A. (exp. act 450/14) 
 
15. Comunicació presentada per RAPID TV, SCP, per instal·lar una activitat de reparació i 

venda d’electrodomèstics al carrer de la Llibertat, núm. 1B, bxs. (exp. act 451/14) 
 
16. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de venda d’electrodomèstics i aparells 

de climatització a la plaça de Catalunya, núm. 10, bxs.1a. (exp. act 452/14) 
 
17. Comunicació presentada per instal·lar un despatx de psicologia al carrer de Josep 

Coroleu, núm. 95, 4r-3a. (exp. act 453/14) 
 
18. Comunicació presentada per instal·lar una peixateria i venda d’alimentació al carrer de la 

Immaculada Concepció, núm. 3. (exp. act 457/14) 
 
19. Comunicació presentada per instal·lar una sabateria i venda de complements al carrer 

dels Caputxins, núm. 5, bis. (exp. act 456/14) 
 
20. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de venda de vins, caves i destil·lats al 

carrer de Sant Gregori, núm. 14. (exp. act 455/14) 
 
Annex III Pública concurrència 
 
1. Comunicació presentada per ASDOL, SCP, per instal·lar un bar restaurant a la plaça de 

Soler i Carbonell, núm. 35, bxs. (exp. act 462/13) 
 



 
 
 

2. Comunicació presentada per instal·lar un bar (forn de pa amb degustació) al carrer dels 
Caputxins, núm. 4, bxs.1a. (exp. act 423/14)(activitats existent) 

 
3. Comunicació presentada per D’ANTUVI, SCP, per canviar de nom un bar restaurant al 

carrer de la Llibertat, núm. 9, bxs.1a. (exp. act 339/13) 
 
4. Comunicació presentada per El MON DEL CAFÈ, SLP, per canviar de nom un bar amb  

horari comercial a l’av. del Garraf, núm. 18, bxs. 1a. (exp. act 360/2014) 
 

SERVEIS VIARIS I MOBILITAT 
 
  13. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 

ADMINISTRATIU SANCIONADOR INICIAT CONTRA GARRAF 
MEDITERRÀNIA, SA. 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents imposar a l’entitat mercantil GARRAF 
MEDITERRÀNIA, SA, amb CIF: A62445622, la sanció total de 100.000 euros, ja que 
els fets denunciats són constitutius de les següents faltes greus i molt greus. 

 
PUNTS A TRACTAR EN SESSIÓ PÚBLICA DE LA JGL 

 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 

 
  14. HISENDA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE 

D’ARRENDAMENT DE L’HABITATGE SITUAT A LA PLAÇA DE LA 
RAJANTA, NÚM. 6, 1r-1a. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Formalitzar el contracte d’arrendament de l’habitatge situat a la plaça de la 
Rajanta, núm. 6, 1r pis 1a porta, incloent plaça d’aparcament situada a la plaça de la 
Rajanta, 3-9 núm. 18, per un període de dos anys.  
 
SEGON. Facultar el regidor d’Hisenda, per a la signatura de la pròrroga del contracte 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Sr. amb DNI 77 096 582-F, a través de la 
seva tutora legal, la Sra. amb DNI 38 473 327-P. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució al Sr. amb DNI 77 096 582-F, a través de la seva 
tutora legal, la Sra. amb DNI 38 473 327-P, fent-li avinent on i quan s’haurà de personar 
per a la signatura del contracte d’arrendament.” 
 

  15. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 
D’ARRENDAMENT DE L’HABITATGE SITUAT A LA PLAÇA DE LA 
RAJANTA, NÚM. 6, 4t-2a. 

 



 
 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Prorrogar el contracte d’arrendament de data 01/06/2002 de l’habitatge situat 
a la plaça de la Rajanta, núm. 6, 4t pis, 2a porta, per un període de dos anys, amb 
entrada en vigor el 01/06/2014 i data de venciment el 30/05/2016.  
 
SEGON. Facultar el regidor d’Hisenda, per a la signatura de la pròrroga del contracte 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Sra. amb DNI 36 759 218-C. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a la Sra. amb DNI 36 759 218-C, fent-li avinent on 
i quan s’haurà de personar per a la signatura de la pròrroga.” 

 
  16. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 

D’ARRENDAMENT DE L’HABITATGE SITUAT AL CARRER DEL PINTOR 
MARTÍ TORRENTS, NÚM. 6, 1r-2a. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Prorrogar el contracte d’arrendament de data 01/08/2005 de l’habitatge situat 
al carrer del Pintor Martí Torrents, núm. 6, 1r pis, 2a porta, per un període de dos anys, 
amb entrada en vigor el 01/08/2013 i data de venciment el 31/07/2015.  
 
SEGON. Facultar el regidor d’Hisenda, per a la signatura de la pròrroga del contracte 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Sra. amb DNI 43 711 410-W. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a la Sra. amb DNI 43 711 410-W, fent-li avinent 
on i quan s’haurà de personar per a la signatura de la pròrroga.” 
 

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 LA CIUTAT 
 

17. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE “CONSTRUCCIÓ DE LA PISTA POLIESPORTIVA 
EXTERIOR COBERTA ADJUNTA AL PAVELLÓ POLIESPORTIU DEL 
GARRAF”, LOT I. 

 



 
 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar l’adjudicació del contracte d’obres del 
projecte “Construcció pista poliesportiva exterior coberta adjunta al pavelló 
poliesportiu del Garraf” corresponent al LOT I  de Vilanova i la Geltrú, a l’empresa 
TECNISTEEL CONSTRUCCIONES METÁLICAS, SL, amb  CIF B 23717556  i domicili 
al carrer de Ruíz de Alda, núm. 23, 1r D, 23620 Mengíbar  (Jaén), per import de dos-
cents noranta-tres mil dos-cents euros amb disset  cèntims  (293.200,17€ ) més 
seixanta un mil cinc-cents setanta-dos euros amb tres cèntims (61.572,04€) del 21 per 
cent de l’IVA,  fa un import total de tres-cents cinquanta-quatre mil set-cents setanta-
dos euros amb vint-i-un cèntims  (354.772,21 € ) amb l’IVA inclòs.  
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9:43 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                               Isidre Martí Sardà 
 
 
 


