ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 3 DE FEBRER DE 2015
Acta núm. 4
ASSISTENTS:
ARIADNA LLORENS GARCIA
GLÒRIA GARCIA PRIETO
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
BLANCA ALBA I PUJOL
SECRETARI ACCTAL.
JOSEP GOMARIZ MESEGUER
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, DE L’ESBORRANY DE
L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 27 DE GENER DE 2015.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
2.

CONTRACTACIÓ.
APROVACIÓ
DE
L’EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
I
OBERTURA
DEL
PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC
PER A L’ÚS I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL CENTRE

CÍVIC I ESPORTIU LA COLLADA – ELS SIS CAMINS 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 obertura del procediment d’adjudicació mitjançant
procediment negociat amb publicitat, i el plec de clàusules administratives
particulars i tècniques per a la concessió de domini públic per a l’ús i explotació
del servei de bar del Centre Cívic i Esportiu La Collada – Els Sis Camins de
Vilanova i la Geltrú.
SEGON. Convocar licitació pel procediment obert amb publicitat d’acord amb
els articles 157 a 161 del TRLCSP, per un període de 2 anys prorrogables dos
anys més per períodes anuals, amb un cànon anual mínim de 2.400,00 i un
màxim de 3.000,00€.
TERCER. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i
concordants del TRLCSP.”
3.

CONTRACTACIÓ.
APROVACIÓ
DE
L’EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
I
OBERTURA
DEL
PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
D'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE CONSUM
DE DROGUES DE L'AJUNTAMENT 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 obertura del procediment d’adjudicació mitjançant
procediment obert, i el plec de clàusules administratives particulars i tècniques
per a la contractació del servei d’execució del programa de prevenció de
consum de drogues de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SEGON. Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157
a 161 del TRLCSP, per un període de 2 anys prorrogables a dos anys més
(per períodes anuals), amb un pressupost màxim anual de 16.128,00 €
(SETZE MIL CENT VINT-I-VUIT EUROS), exempt d’IVA.
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 34.313.2269900 (o
equivalent) del pressupost del 2015 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, a raó de mesos vençuts.

QUART. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i
concordants del TRLCSP.”
4.

CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE DE LA MEMÒRIA DE
L’ANY 2014 DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

S’aprova per unanimitat dels assistents donar compte de la memòria del Servei
de Contractació corresponent a l’any 2014 segons document ANNEX 1 que
s’adjunta.
MEMÒRIA ANUAL SERVEI DE CONTRACTACIÓ – 2014

1.- Respecte a les tasques encomanades al Servei de Contractació:
En relació a les tasques pròpies de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú:

5.

PATRIMONI. PROPOSTA D’ADSCRIPCIÓ DELS
PATRIMONIALS A LES COMISSIONS INFORMATIVES.

BÉNS

S’aprova per unanimitat dels assistents acordar adscriure a cada una de les
àrees existents a la corporació, Promoció de la Ciutat, Serveis a les Persones,
Societat del Coneixement i Serveis Personals Sectorials i Serveis a la Ciutat,
els béns demanials i patrimonials, així com d’altres béns i drets que no sent
de titularitat municipal comporten l’exercici de determinades obligacions, que
es contenen a
la relació que s’annexa, als efectes d’exercitar les
competències demanials, la vigilància, protecció jurídica, la defensa,
l’administració, la conservació, el manteniment i demès actuacions que
requereixin el seu ús correcte i la utilització dels mateixos.
6.

HISENDA. APROVAR LA RELACIÓ DE DESPESES.

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número
F/2014/44, per un import de TRES-CENTS CINC MIL SIS-CENTS NORANTAVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (305.698,74€).
7.

PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI
ENTRE L’AJUNTAMENT I L’ASSOCIACIÓ DE BALL DE
DIABLES DE LA COLLADA-ELS SIS CAMINS PER A LA
CELEBRACIÓ DEL BALL DE MANTONS 2015.

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el conveni entre l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú i l'Associació de Diables de la Collada-Els Sis camins

per a la celebració del Ball de Mantons el dia 7 de febrer de 2015 al Centre
Cívic i Esportiu la Collada-Els Sis Camins.
8.

PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI
ENTRE L’AJUNTAMENT I L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL MOLÍ
DE VENT PER A LA CELEBRACIÓ DELS BALLS DE
CARNAVAL 2015.

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el conveni entre l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú i l'Associació de Veïns del Molí de Vent per a la
celebració dels següents actes:
•
•

Festa de Carnaval Infantil: 8 de febrer de 2015
Ball del Comparser: 15 de febrer de 2015

SERVEIS A LA CIUTAT
9.

SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA. INTERRUPCIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS 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
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.”

10.

SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. DONAR COMPTE DE LA
MEMORIA DE LA UNITAT JURÍDICA ADMINISTRATIVA DE
SERVEIS VIARIS.

S’aprova per unanimitat dels assistents donar compte a l’organització
municipal de la memòria realitzada per la unitat jurídica -administrativa de
Serveis Viaris.
11. URBANISME,
OBRES
I
HABITATGE.
APROVAR
EL
CERTIFICAT D’OBRES NÚM. 14 I ÚLTIM A FAVOR DE
COPCISA, PER OBRES “AMPLIACIÓ I MILLORA PAS SOTA LA
VIA CARRER LLIBERTAT”.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar la certificació d’obres núm. 14 i última corresponent a
treballs efectuats el mes de desembre de 2014, a favor de l’empresa
COPCISA, SA, per les obres del projecte “Ampliació i millora del pas sota la
via del carrer Llibertat i reurbanització del tram del carrer entre el carrer del
Forn del Vidre i de l’Àncora”, per un import de QUATRE MIL TRES-CENTS
DINOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS ( 4.319,70€) amb el 21 per cent
de l’IVA inclòs.
SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 40,155,61900
del vigent Pressupost.”
12. URBANISME,
OBRES
I
HABITATGE.
APROVAR
EL
CERTIFICAT
D’OBRES
NÚM.
5
A
FAVOR
DE
CONSTRUCCIONES CALER, SA, PER OBRES “EL FAR,
CENTRE D’INTERPRETACIÓ I ACOLLIDA TURÍSTICA”.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar la certificació d’obres núm. 5 corresponent a treballs
efectuats el mes de novembre 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-cinc mil quatre-cents seixanta- vuit euros amb noranta cèntims
(45.468,90€) amb el 21 per cent de l’IVA inclòs.
SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 10,432,62202
del vigent Pressupost Municipal.”
13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR LA RELACIÓ
NÚM. 4 DE L’OBRA EXECUTADA A DESCOMPTAR DE LES
MILLORES OFERIDES PER L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DE

LES OBRES ” EL FAR, CENTRE
ACOLLIDA TURÍSTICA”.

D’INTERPRETACIÓ

I

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació núm. 4 de l’obra
executada el mes de desembre de 2014, que s’ha de descomptar de les
millores a què es va comprometre, 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 VINT-I-CINC MIL DOSCENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
(25.255,49€) amb el 21 per cent de l’IVA inclòs. Aquest import no representa
cap cost per a l’ajuntament.”
14. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA
SOL·LICITADA PER 37903715Z, PER A CONSTRUIR CAMBRA
ANNEXA A L’HABITATGE, AL CARRER DELS LLORERS, NÚM.
29. (EXP. OBRES 11/2015).
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres
sol·licitada per NIF 37903715-Z, per a construir cambra annexa a l'habitatge
de 3,78 m2 al carrer dels Llorers, núm. 29, (Exp.000011/2015-OBR) d'acord
amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables.
15. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA
SOL·LICITADA PER 35038386W, PER A REHABILITAR EL
TERRAT A L’AVINGUDA DE JAUME BALMES, NÚM. 5. (EXP.
OBRES 17/2015).
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres
sol·licitada per 35038386-W, per a rehabilitar el terrat, a l’avinguda de Jaume
Balmes, núm. 5. (Exp.000017/2015-OBR), d'acord amb la documentació
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables.
16. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA
RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET.
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
1.

Sol·licitud presentada per REFORMES I REHABILITACIONS GRUP 3, SL, per
a rehabilitar la façana de l’edifici situat al carrer de Sant Gervasi, núm. 52. (exp.
obres 1107/2014)

2.

Sol·licitud presentada per 47633574E, per a modificar projecte de la llicència
1010/2014, per a fer nova distribució i canvi d’instal·lacions de local destinat a

centre de pràctiques psicofísiques, al carrer de Pere Riudor, núm. 28. (exp.
obres 1115/2014 // exp. obres 1010/2014)
3.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a fer reparació
puntual de la façana a la rambla del Castell, núm. 1-5. (exp. obres 13/2015)

4.

Sol·licitud presentada per REFORMES I REHABILITACIONS GRUP 3, SL, per
a reformar la cuina, el bany i canviar paviments, al carrer dels Picapedrers,
núm. 56. (exp. obres 14/2015)

5.

Sol·licitud presentada per 36559846N, per a pròrroga de la llicència 686/2014,
per a reparar i pintar la façana, al carrer del Jardí, núm. 17. (exp. obres
46/2015)

6.

Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 3 m per
a connexió de servei de gas al carrer de l’Església, núm. 5. (exp. obres
684/2014)

OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS
1.

Sol·licitud presentada per BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA, per a
reformar local destinat a oficina bancària a l’avinguda de Francesc Macià, núm.
97-99, bxs. (exp. obres 384/2014)

2.

Sol·licitud presentada per CEDIPSA, per a reparar arqueta de presa de mostres
de la benzinera a l’avinguda de Vilafranca del Penedès, núm. 78. (exp. obres
56/2015)

17. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA
RELACIÓ
DE
LES
COMUNICACIONS
PRÈVIES
I
DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER
L’INTERESSAT.
Es dóna de la relació de comunicacions prèvies i declaracions responsables
presentades per l’interessat.
OBRES
Obres menors
1.

Comunicació presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar
terrassa de l’edifici, a l’avinguda del Garraf, núm. 32. (1084/2014)

2.

Comunicació presentada per 36495037, per a canviar instal·lació elèctrica i
adaptar-la a la nova normativa, al carrer de Sant Felip Neri, núm. 33, 1r.
(1091/2014)

3.

Comunicació presentada per 52424322P, per a canviar rajoles de la cuina a la
rambla del Castell, núm. 85, àtic 1a. (1094/2014)

4.

Comunicació presentada per 35002321R, per a reformar cuina i bany al
passeig Marítim, núm. 92, 2n. 2a. (1096/2014)

5.

Comunicació presentada per 38467599F, per a reformar cuina al carrer de les
Ones, núm. 10, 2n. 3a. (1097/2014)

6.

Comunicació presentada per 48022491D, per a canviar paviment i rajoles del
bany i cuina al carrer de Bailén, núm. 53, 3r. 2a. (1098/2014)

7.

Comunicació presentada per 37622545L, per a pavimentar garatge al carrer de
Bailén, núm. 35. (1101/2014)

8.

Comunicació presentada per X5769444L, per a reformar bany i posar parquet
al carrer de les Canàries, núm. 17, 4t. 1a. (1102/2014)

9.

Comunicació presentada per X1732722V, per a reformar cuina al carrer de les
Xicrandes, núm. 10. (1103/2014)

10.

Comunicació presentada per 43703191V, per a canviar banyera per plat de
dutxa al carrer de Sebastià Gumà, núm. 13. (1108/2014)

11.

Comunicació presentada per 46674227M, per a canviar rajoles de cuina i bany
al carrer del Jardí, núm. 56. (1109/2014)

12.

Comunicació presentada per 77298401R, per a canviar rajoles i banyera per
plat de dutxa i canviar paviment del pis al carrer del Forn de Vidre, núm. 19, 1r.
1a. (1110/2014)

13.

Comunicació presentada per 52423778Q, per a canviar rajoles de cuina a
l’avinguda del Penedès, núm. 20, 3r.1a. (1111/2014)

14.

Comunicació presentada per 36498427A, per a reformar bany i cuina al carrer
de l’Aigua, núm. 39, 2n. 2a. (2/2015)

15.

Comunicació presentada per X3832264H, per a reformar bany i cuina al carrer
de Ca l’Escoda, núm. 4, 5è. 2a. (4/2015)
Comunicació presentada per 37201962Z, per a canviar banyera per plat de
dutxa al passeig Marítim, núm. 106, 2n. 4a. (8/2015)

16.
17.

Comunicació presentada per 52427159Q, per a canviar rajoles de la cuina al
carrer de Sant Cristòfol, núm. 27 2n. 1a. (9/2015)

18.

Comunicació presentada per 39833046J, per a reformar cuina i col·locar
parquet al carrer del Trill, núm. 6. (19/2015)

19.

Comunicació presentada per 33158523K, per a canviar banyera per plat de
dutxa al carrer del Doctor Zamenhof, núm. 25, 5è. 3a. (23/2015)

20.

Comunicació presentada per a reformar bany al carrer de Josep Coroleu, núm.
79, 2n. 2a. (24/2015)

21.

Comunicació presentada per 77277059A, per a canviar rajoles de la cuina al
carrer de les Matanzas, núm. 8, 3r. (29/2015)

22.

Comunicació presentada per 78068306G, per a reformar cuina al carrer de
l’Arquitecte Gaudí, núm. 2, 2n. 1a. (30/2015)

23.

Comunicació presentada per 40855099S, per a canviar banyera per plat de
dutxa i paviment de cuina al carrer d’Olivella, núm. 3, 2n.1a. (31/2015)

24.

Comunicació presentada per X2358225N, per a canviar paviment i reformar
bany al passeig del Carme, núm. 40, 1r. (34/2015)

25.

Comunicació presentada per 46322107S, per a reformar bany al carrer de
Josep Coroleu, núm. 125, àtic 3a. (35/2015)

ACTIVITATS
Innòcues
1.

Comunicació presentada per 46228543-S, per instal·lar una perruqueria al
carrer de Josep Coroleu, núm. 13-15, bxs. esq. (exp. act 14/15)

2.

Comunicació presentada per 49501234 J, per canvi de nom de l’activitat de
locutori i serveis d’internet al carrer de l’Aigua, núm. 31, bxs. (exp. act 11/15)

3.

Comunicació presentada per BARRIOS ASSEGURINVER, SLU, per instal·lar
una agència d’assegurances a l’avinguda del Garraf, núm. 15, bxs.1a. (exp. act
9/15)

4.

Comunicació presentada per 47836749-S, per instal·lar una perruqueria i
estètica a l’avinguda del Garraf, núm. 56. (exp. act 19/15)

5.

Comunicació presentada per X-3092956P, per canviar de nom un supermercat
al carrer de Josep Antoni Vidal, núm. 30. (exp. act 20/15)

6.

Comunicació presentada per BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA,
per instal·lar una oficina bancària a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 97-99,
bxs.1a. (exp. act 18/15)
Comunicació presentada per CAJICH IMP-EXPO DISTRIBUC., SL, per
instal·lar un magatzem i oficines d’una empresa de material informàtic al carrer
de Joan Llaverias, núm. 14. (exp. act 6/15)

7.

Activitats de pública concurrència (REPAR)
1.

Comunicació presentada per POPOF I ROMANOF, SL, justificant el compliment
a la normativa de soroll i així aplicar l’horari establert en normativa en el bar del
carrer de la Unió, núm. 51. (exp. act 27/14)

2.

Comunicació presentada per 52915200-C, per canvi de nom d’un bar al carrer
de les Balears, núm. 25. (exp. act 513/14)

18. MEDI AMBIENT. APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS PER
LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES DE PARCEL·LES D’HORTS
URBANS ECOLÒGICS I RÈGIM D’ÚS INTERN DEL PARC
HORTÍCOLA – SEGONA CONVOCATÒRIA -.
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el plec de condicions per la
concessió de llicències de parcel·les d’horts urbans ecològics i règim d’ús
intern del parc hortícola – segona convocatòria.
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
19. URBANISME,
OBRES
I
HABITATGE.
APROVAR
EL
CERTIFICAT D’OBRES NÚM. 1 A FAVOR DE TECNISTEL
CONSTRUCCIONES
METÁLICAS,
PER
OBRES
DE
CONSTRUCCIÓ DE LA PISTA POLIESPORTIVA EXTERIOR
COBERTA, LOT 1.
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la certificació d’obres núm. 1,
corresponent a treballs efectuats el mes de desembre de 2014, a favor de
l’empresa TECNISTEEL CONSTRUCCIONES METÁLICAS, SL, amb CIF: B23717556 i domicili al carrer de Ruíz de Alda, núm. 23, 1r. D, 23620
Mengíbar (Jaén) per les obres de “Construcció pista poliesportiva exterior
coberta adjunta al pavelló poliesportiu del Garraf corresponent al LOT I,
corresponent a la factura 001/2015 per un import de seixanta-nou mil noucents cinquanta-un euros amb trenta-cinc cèntims (69.951,35€) més catorze
mil sis-cents vuitanta-nou euros amb setanta-vuit cèntims ( 14.689,78€)
corresponent al 21 per cent de l’IVA fan un total de VUITANTA-QUATRE MIL
SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (84.641,13 €).
EL
20. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR
DESISTIMENT DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR

PER SUBSTITUIR ELS VIDRES DE LA FAÇANA DE LA
BIBLIOTECA ARMAND CARDONA
EFECTUADA PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 9 DE DESEMBRE DE
2014 I APROVAR L’ENCÀRREC DE SUBSTITUCIO PLANTA
REFREDADORA.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar el desistiment de l’acord de la Junta de Govern Local de
data 9 de desembre de 2014 d’adjudicació del contracte menor per a la
realització dels treballs consistents en “Substituir 205 m2 de vidre de la façana
de la Biblioteca Armand Cardona ”, a l’empresa CODMAR, SL, amb domicili al
carrer de Sant Joaquim, núm. 54, 08800 Vilanova i la Geltrú, per l’import de
QUARANTA MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS (40.528,95€) amb l’IVA inclòs.
SEGON. Alliberar aquest import de la partida 53,169,61901 (Serveis ViarisManteniment i equipaments- partida Biblioteca) del Pressupost d’Inversions
Municipal.
TERCER. Aprovar el contracte menor per a la substitució de l’actual planta
CLIMAVENETA per una nova planta refredadora d’una potència calorífica de
135 Kw i que utilitzi el refrigerant R410A de la Biblioteca Armand Cardona
de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb l’informe tècnic emès per part de
l’enginyer T. Municipal senyor Jordi Miró i Surroca, a l’empresa NOUCLIMA,
SA, amb CIF: B-08898785 i domicili a l’avinguda del Garraf, núm. 27, entl.
08800 Vilanova i la Geltrú, per un import de vint-i-vuit mil nou-cents euros
(28.900€) més sis mil seixanta-nou euros (6.069,00€) del 21 per cent de l’IVA
fan un total de TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU
EUROS (34.969,00€).
QUART. Aquest import anirà a càrrec de la partida 53,169,61901 (Serveis
Viaris- Manteniment i equipaments- partida Biblioteca) del Pressupost
d’Inversions Municipal.”
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9:45 hores, de
la que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari
general.

Ariadna Llorens Garcia

Josep Gomariz Meseguer

