
 

 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  22 
DE JULIOL DE 2014 

 
Acta núm. 29 
 
Assistents: 

 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 

GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 
FRANCESC XAVIER SÀNCHEZ VERA 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
 
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 

 

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

 
Les Sres. ARIADNA LLORENS GARCIA i GLÒRIA GARCIA PRIETO excusen 
la seva assistència. 
 
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: 

 
1.  SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE 

L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
15 DE JULIOL DE 2014. 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 15 de juliol de 2014. 
 

2. SERVEIS A LES PERSONES. RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 
INFORMATIU INCOAT PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
DELS MURS DINS LES OBRES D’URBANITZACIÓ GLOBAL DEL 
SECTOR MASIA D’EN BARRERES II. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 



 

 

 
PRIMERA.  Millorar la redacció dels projectes tècnics establint-se la creació 
d’una oficina de supervisió de projectes com a millora de qualitat de l’obra 
pública. 
 
SEGON. La designació de la Direcció d’obra ha de recaure en tècnics 
competents per la redacció dels projectes que han de dirigir i amb experiència 
en l’execució d’obra pública. 
   
TERCER.  Incorporar a la contractació o al nomenament de tècnics municipals 
com a directors d’obra el protocol  específic i permenoritzat de les funcions, 
drets i deures dels directors d’obra.  
 
QUART. Establir que La Direcció d’Obra ha de ser supervisada pel responsable 
del contracte o per la persona que es designi quan la direcció tècnica sigui 
exercida per personal municipal. 
 
CINQUÈ. Cal designar un responsable de l’execució del contracte de les obres 
que haurà de ser personal municipal que s’encarregarà del compliment de la 
gestió econòmica  de l’obra. 
 
SISÈ. Les modificacions del contracte  han de ser autoritzades pel mateix 
òrgan que va adjudicar i seguint el mateix procediment administratiu, comptant 
amb els informes preceptius i necessaris.  
 
SETÈ.  Incorporar als procediments de contractació els requisits escaients per 
tal d’evitar les modificacions contractuals a càrrec de l’administració. 
 
VUITÈ. Establir un programa de formació del personal en relació a la tramitació, 
adjudicació i execució de l’obra pública.  
 
NOVÈ.  Establir que el responsable de l’execució del contracte d’obra també 
serà el responsable de preparar les liquidacions dels ingressos derivats de 
l’execució del obra conjuntament amb la Tresoreria i Intervenció Municipals.” 
 

3. ALCALDIA. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PER 
ATORGAR LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL SR. FRANCESC 
XAVIER PUIG ROVIRA. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la corporació del Decret 
d’Alcaldia que literalment diu: 
 

“Relació de fets 

 
Atès que sis entitats registrades al Registre d’entitats de la ciutat (Agrupació 
Excursionista Talaia, La Unió Vilanovina, l’Aula d’Extensió Universitària de la 
Gent Gran, Penya Filatèlica, Foment Vilanoví i els Amics de la Biblioteca 



 

 

Museu Víctor Balaguer) van presentar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
una carta donant suport a la iniciativa de diversos ciutadans per tal de concedir 
la Medalla de la Ciutat al Sr. Francesc Xavier Puig Rovira. 
 
Fonaments de dret 

 
Atès l’Article 26 del Reglament d’Honors i Distincions. 
 
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER.  Donar compte a la Junta de Govern Local i a la Junta de Portaveus 
la petició d’atorgar la Medalla de la Ciutat al Sr. Francesc Xavier Puig i Rovira, 
referent de la cultura de la nostra ciutat,  que ha exercit sempre la seva 
condició de vilanoví, com una expressió d’una dedicació cívica i cultural a la 
seva ciutat, capbussant-se en la seva història i col·laborant en moltes de les 
accions que s’han portat a terme per projectar el seu patrimoni cultural i social. 
Treballant sempre amb extraordinària vocació de preservació del patrimoni 
històric i de projectar-lo al país a través dels seus estudis i les seves 
publicacions. 
 
SEGON. Designar la Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat perquè 
estudiï i iniciï un seguit de consultes i informacions entre diferents persones 
entitats i institucions de la ciutat, per tal de conèixer l’opinió social que mereix 
aquesta iniciativa.” 
 
Secretaria general 

 
4. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE PERSONACIONS EN 

RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS. 
 
Es dóna compte de les personacions següents: 
 
Serveis Viaris i Mobilitat 
 
1.  Comparèixer i personar-se en el procediment abreujat número 73/2014, 

davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona, 
contra la desestimació de data 02/12/2013, de reclamació per 
responsabilitat patrimonial formulada en data 17/12/2012.  

 
2.  Comparèixer i personar-se en el procediment abreujat número 68/2014D, 

davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona, a 
instàncies de CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPANYIA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, SA, CASER, contra la desestimació de 
data 02/12/2013, de reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
en data 16/10/2012.  

 



 

 

3.  Comparèixer i personar-se en el procediment abreujat número 97/2014-
1C, davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, 
contra la desestimació de data 18/12/2013, de reclamació per 
responsabilitat patrimonial formulada en data 24/04/2013. Lletrat: Pere 
Dalmau Cardona.  
 
5. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE L’ACORD PER FER 

EFECTIU EL COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA I EL PAGAMENT 
DE L’IMPORT DEGUT EN RELACIÓ AL RECURS ORDINARI 
892/1990. 

 
Es dóna compte de l’acord per fer efectiu el compliment de la sentència i el 
pagament de l’import degut en relació al recurs ordinari 892/1990, en el sentit 
següent: 
 
“Que l’ajuntament de Vilanova i la part actora han arribat a un acord per fer 
efectiu el compliment de la sentència  i el pagament de l’import degut, 
concretament, 
 
- En el present exercici del 2014 es contempla el pagament de 112.407,03€.  
Aquesta quantitat es faria efectiva en tres terminis: el 16 de juny 42.407,03 
euros, el 15 de setembre de 35.000 euros i el 15 de novembre de 35.000€. 
 
- La resta, que suposaria una quantitat aproximada de 164.072 euros, es 
consignaria en els pressupostos municipals futurs dels anys 2015, i 2016, i es 
faria efectiva a raó de 10.000 euros mensuals a partir de gener del 2015 i fins a 
la liquidació del deute.”  
 

6. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE LA ROBA D’UNIFORMITAT DE LA 
POLICIA LOCAL 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 subministrament de la roba d’uniformitat de la Policia Local 
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 37.000,00 € de base 



 

 

imposable i 7.770,00 € d’IVA, que fan un total de 44.770,00 € (QUARANTA-
QUATRE MIL SET-CENTS SETANTA EUROS), dividits en tres lots: 

 
Lot 1: 15.581,34 € + IVA 
Lot 2: 10.509,83 € + IVA 
Lot 3: 10.908,83 € + IVA 

 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.130.22000 del pressupost 
del 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, a raó de mesos 
vençuts. Donada la naturalesa pròpia del contracte, les obligacions 
econòmiques que se’n derivin es contrauran a mesura que es produeixin les 
comandes justificant les necessitats reals mitjançant l’emissió de successius 
decrets. 
 
QUART. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 
 

7. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A 
L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL PAVELLÓ 
POLIESPORTIU DEL GARRAF DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Adjudicar a SALVAMENT CATALÀ, SL, amb CIF: B-65093957, el 
contracte de la concessió de domini per a l’explotació del servei de bar del 
Pavelló Poliesportiu del Garraf de Vilanova i la Geltrú, per un termini de 2 anys,  
prorrogables dos anys més per períodes anuals, pel procediment negociat amb 
publicitat i amb tramitació ordinària d’acord amb l’establert als articles 109 i 110 
del TRLCSP, per un cànon anual de 4.000,00 € (QUATRE MIL EUROS) (no 
s’aplica IVA), segons les seves ofertes econòmiques i tècniques que consten a 
l’expedient. 
 
SEGON. Notificar l’adjudicació a SALVAMENT CATALÀ, SL, i a la resta de 
licitadors, 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. 
 
QUART. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 



 

 

HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

8. HISENDA. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2014/22, per un import de TRES-CENTS CINQUANTA-SET MIL SIS-CENTS 
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS 
(357.684,43€). 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

9. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVAR, SI ESCAU, EL 
CONVENI ADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF 
I ELS AJUNTAMENTS DE CUBELLES, SANT PERE DE RIBES, 
SITGES I VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el conveni administratiu de 
col·laboració entre l’Agència de Desenvolupament econòmic del Garraf i els 
ajuntaments de Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú. 
 

10. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROGRAMA D’ACTES 
DE LA FESTA MAJOR 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar les activitats programades pels 
Pabordes 2014 amb motiu de la celebració de la FESTA MAJOR 2014  i que 
figuren com annex I al present acord, i que tindran lloc a la nostra ciutat del 19 
de juliol al 6 d’agost de 2014 amb un pressupost total de 187.000 euros, dels 
quals l’aportació municipal és de 137.000€ i la resta de 50.000 euros és la que 
gestiona els PABORDES 2014. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

11. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVAR, SI ESCAU, EL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PORTS DE LA 
GENERALITAT, L’AJUNTAMENT, I LA CONFRARIA DE 
PESCADORS DE VILANOVA, PER A L’ESTABLIMENT 
D’ACTUACIONS DE COOPERACIÓ PER A LA MILLORA DE LA 
MOBILITAT I SEGURETAT DE LA ZONA DE SERVEIS DEL PORT 
DE VILANOVA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la signatura del conveni de 
col·laboració entre Ports de la Generalitat, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
la Confraria de Pescadors de Vilanova per a l’establiment d’actuacions de 
cooperació per a la millora de la mobilitat i seguretat de la zona de serveis del 
port de Vilanova. 
 



 

 

12. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DE TAXI NÚMERO 16. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la transmissió de la llicència de 
taxi número 16 de Vilanova i la Geltrú a favor del Sr. amb NIF: 44420340A. 
 

13. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DE TAXI NÚMERO 26. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la transmissió de la llicència de 
taxi número 26 de Vilanova i la Geltrú a favor del Sr. amb NIF: 77261915Q.  
 

14. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR L’EXPEDIENT 
DE CONTRACTACIÓ, EL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES  PARTICULARS I CONVOCATÒRIA DE 
LICITACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE ”CONSTRUCCIÓ 
PISTA POLIESPORTIVA EXTERIOR COBERTA, ADJUNTA AL 
PAVELLÓ POLIESPORTIU DEL GARRAF “. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules econòmic- 
administratives particulars, per a la contractació de les obres del projecte 
“Construcció pista poliesportiva exterior coberta, adjunta al pavelló Poliesportiu 
del Garraf” redactat pels arquitectes municipals, entre d’altres tècnics,  que es 
tramitarà segons el procediment negociat amb publicitat, amb un pressupost 
desglossat en dos fases:   
 
- FASE I:  dos-cents noranta-tres mil dos-cents euros amb disset cèntims 
(293.200,17€) més 61.572,04 corresponent al  21 per cent de l’IVA, fan un total 
de tres-cents cinquanta-quatre mil set-cents setanta-dos euros amb vint-i-un 
cèntims  (354.772,21€). 
 
- FASE II: dos-cents dos mil quatre-cents setanta-cinc euros amb vint-i-tres 
cèntims (202.475,23€)  més  42.519,80€ del 21 per cent de l’IVA,  fan un total 
de dos-cents quaranta-quatre mil nou-cents noranta-cinc euros amb tres 
cèntims ( 244.995,03 €). 
 
Aquestes dos fases fan un total del pressupost d’execució per contracte de 
CINC-CENTS NORANTA-NOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS 
AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (599.767,24€) amb l’IVA inclòs.  
 
SEGON. Aprovar la licitació pel procediment negociat amb publicitat, per a 
l’adjudicació de les esmentades obres i publicar l’anunci corresponent al perfil 
del contractant de l’ajuntament, condicionada l’adjudicació a l’aprovació 
definitiva del projecte. 
 



 

 

TERCER. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 33,342,62204 del 
pressupost d’Inversions Municipal vigent.” 

 
15. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

RELACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I D’ACTIVITATS 
APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA 
SEGONS RELACIÓ ADJUNTA. 

 
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret per donar 
compte a la Junta de Govern. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per a legalitzar obres d’arranjar i pintar façana al carrer de 

Sant Gervasi, núm.  4. (122/2014) 
 
2. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la 

terrassa de l’habitatge dúplex a la rambla de Salvador Samà, núm. 21. (371/2014) 
 
3. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a augmentar l’alça 

de la xemeneia al carrer del Llimonet, núm.  36. (417/2014) 
 
4. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a picar estuc en 

mal estat a la plaça de la Fàbrica Nova,  núm.  12, Esc 1. (435/2014) 
 
5. Sol·licitud presentada per VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES S.A., per 

adequació de connexions residuals i pluvials al carrer d’Antonio Rubio, núm.  1 
bxs. A. (493/2014) 

 
6. Sol·licitud presentada per PREMIA ASSESSORS S.C.C.L., per a instal·lar rètol a 

local destinat a oficines a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 10, EN 01. 
(545/2014) 

 
7. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar façana a 

la rambla de la Pau, núm. 65. (549/2014) 
 
8. Sol·licitud presentada per a pintar part baixa de la façana a la plaça de Miró de 

Montgrós, núm.  7. (550/2014) 
 
9. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETATS, per a rehabilitar façana 

de l’edifici al carrer de les Xarxes, núm. 4 bxs. 01. (554/2014) 
 
10. Sol·licitud presentada per CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES ALDIRA, SL, 

per a arranjar façana, al carrer de Menéndez Pelayo, núm. 29. (555/2014) 
 
11. Sol·licitud presentada per a reparació de l’arrebossat de la façana al carrer del 

Comerç, núm. 8. (570/2014) 
 
12. Sol·licitud presentada per a pintar la façana al passeig Marítim, núm.  82. 

(573/2014) 



 

 

 
13. Sol·licitud presentada per VILANOVA 2000, SL, per a reforma interior de 

l’habitatge al passeig de Ribes Roges, núm.  22, 3r. 1a. (576/2014) 
 
14. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar 

façanes exterior i posterior a l’avinguda de Francesc Macià, núm.  119. (578/2014) 
 
15. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar 

façana i altres elements comuns al carrer del Rei Pere el Cerimoniós, núm.  2. 
(579/2014) 

  
16. Sol·licitud presentada per TELEFÓNICA, per a reparar canalització de xarxa de 

fibra òptica, al carrer de Lurdes, núm. 26. (373/2014) 
 
17. Sol·licitud presentada per TELEFÓNICA, per a reparar instal·lació telefònica, a 

l’avinguda d’Eduard Toldrà, núm. 100. (470/2014) 
 
18. Sol·licitud presentada per TELEFÓNICA, per a obrir rasa per a reparar instal·lació 

telefònica, al carrer de l’Havana, núm. 2. (471/2014) 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per SCHLEKER, SA, per a reforma per canvi d’imatge de 

local al carrer de la Llibertat, núm. 130. (240/2014) 
 
2. Sol·licitud presentada per ALAIN AFFLELOU ÓPTICO, SA, per obres de local 

comercial, a la rambla Principal, núm. 74, bxs. (546/2014) 
 
3. Sol·licitud presentada per ESCOLA MUSICAL FREQÜÈNCIES, SL, per a 

adequació de local per a escola de música al carrer de la Llibertat, núm. 48. 
(560/2014) 

 
16. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

RELACIÓ DE SOL·LICITUDS D’OBRES AUTORITZADES PEL 
PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ PRÈVIA. 

 
Es dóna compte de la relació de sol·licituds autoritzades pel procediment de 
comunicació prèvia. 
 
OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per SOLCUNIT 2015, SL, per a primera ocupació de 

dos habitatges unifamiliars entre mitgeres de PB+1PP, al carrer de la Portadora,  
núm.  11 i 13. (378/2014) 

 
2. Comunicació presentada per SOLCUNIT 2015, SL, per a primera ocupació de 

dos habitatges unifamiliars entre mitgeres de PB+1PP, al carrer de la Portadora, 
núm.  7 i 9. (377/2014) 



 

 

 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a pintar interior i canvi de quadre elèctric, al carrer 

de Roger de Flor, núm.  16, bxs. 1a. (571/2014) 
 
2. Comunicació presentada per a reformar la  cuina, al carrer del Vinyet, núm.  22. 

(575/2014) 
 
3. Comunicació presentada per a canviar rajoles de cuina i bany, al carrer de Josep 

Llanza, núm.  26, 1r. (541/2014) 
 
4. Comunicació presentada per a canviar rajoles del safareig, al carrer de Joan 

Ricart, núm.  15. (528/2014) 
 
5. Comunicació presentada per a canvi de banyera per plat de ducha substitució 

d’enrajolat i canonades, al carrer del Jardí, núm. 76, 7è-5a. (537/2014) 
 
6. Comunicació presentada per a reparar humitats cuina canviant rajoles 

necessàries, al carrer de Merignac, núm.  9. (542/2014) 
 
7. Comunicació presentada per a canviar bany, a plaça d’Eduard Todà, núm.  1. 

(540/2014) 
 

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 
 

17. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ 
INTEGRADA DEL SERVEI PÚBLIC DE NETEJA VIÀRIA I 
RECOLLIDA DELS RESIDUS DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, CONSISTENT EN L’AJORNAMENT DE LES QUOTES 
D’AMORTITZACIONS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar l’acord de modificació del contracte de la gestió integral del 
servei de neteja i recollida dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, 
condicionat a la ratificació posterior del Ple. 



 

 

 
SEGON. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 

 
TERCER. Portar la present proposta a la ratificació pel Ple de la Corporació de 
data 28 de Juliol de 2014.” 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9:55 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                               Isidre Martí Sardà 
 
 

 
 
 
 


