
 

 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  8 
DE JULIOL DE 2014 

 

Acta núm. 27 

 

ASSISTENTS: 

 
NEUS LLOVERAS MASSANA 
ARIADNA LLORENS GARCIA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
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. 

 
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 S'ESCAU, DE L’ESBORRANY DE 

L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 1 DE JULIOL DE 
2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del  dia  1 de  juliol de 2014. 
 



 

 

2. PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RENÚNCIA 
DE CONOSUD A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA L’ANY 2011 DINS 
LA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DE COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents acceptar la renúncia de l’entitat 
CONOSUD a la subvenció a projectes de Cooperació Internacional de l’any 
2011 per import de 13.533,51€, imputada a la partida pressupostària per a 
l’exercici 2011 07.169.48000, Cooperació i Solidaritat. 
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

3. HISENDA. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2014/20, per un import de DOS-CENTS CINQUANTA-TRES MIL NOU-
CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (253.920,59€). 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

4. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE 
COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA, ORGANISME 
ADSCRIT AL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ (VIU 
COMERÇ) DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA 
CONSOLIDACIÓ DEL CENTRE COMERCIAL A CEL OBERT 
(CCCO). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el conveni de col·laboració 
entre el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, organisme adscrit 
al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Associació Tot Comerç (Viu Comerç) de 
Vilanova i la Geltrú per a la consolidació del centre comercial Cel Obert 
(CCCO). 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

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

 
S’aprova per unanimitat dels assistents 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. 



 

 

 
6. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. ACCEPTACIÓ D’11 BANCS 

CEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL 
RÈGIM REGULADOR DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2013 DEL 
PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015”. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar l’acceptació d’11 bancs cedits 
per la Diputació de Barcelona en el marc del Règim Regulador del Catàleg de 
serveis 2103 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, mitjançant el 
formulari C304. 
 

7. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR INICIALMENT EL 
PROJECTE D’OBRES MENORS D’ADEQUACIÓ LOCAL EN 
PLANTA BAIXA  SITUAT AL CARRER DEL RECREO, NÚM.  6-14, 
PER A UBICAR EL BANC D’ALIMENTS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
“PRIMER. Aprovar inicialment el projecte executiu d’obres menors per a 
l’adequació del local de planta baixa de l’antic economat de la Pirelli,  situat 
entre el carrer del Recreo, núm. 6-14, carrer del Vapor, núm.13-15 i carrer de 
Manuel Tomàs, núm. 5-7, redactat per part de l’arquitecte tècnic municipal 
senyor Àlex Galofré i l’enginyer tècnic municipal senyor Jordi Miró Surroca, que 
inclou l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, amb un pressupost que puja 
cinquanta-vuit mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb deu cèntims  (58.255,10 
€)  més  dotze mil dos-cents trenta-tres euros amb cinquanta-set cèntims 
(12.233,57€) del 21 per cent de l’IVA, fan un total del pressupost d’execució per 
contracte de SETANTA MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB 
SEIXANTA-SET CÈNTIMS  (70.488,67€) amb l’IVA inclòs.  

 
SEGON. Aquest import es farà efectiu quant a 48.000 euros amb càrrec a la 
partida 35,231,2279901 Banc Aliments, i  quant a 22.488,67€ amb càrrec a la 
partida 35,231,2279900 del vigent Pressupost.  

 
TERCER. Sotmetre el projecte esmentat  a informació pública per un període 
de trenta dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP.” 
 

8. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A ENDERROCAR EDIFICI EXISTENT I CONSTRUIR EDIFICI 
PLURIFAMILIAR, DE PB+3PP, AMB 4 HABITATGES A 
L’AVINGUDA DE JAUME BALMES, NÚM. 15. (317/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada pel  Sr. 
amb NIF: 35002774-V, per a fer obres d’enderrocar edifici existent i construir 
edifici plurifamiliar de PB+3PP, amb 4 habitatges, a l’av. de JAUME BALMES, 
núm. 15, (Exp.000317/2014-OBR) d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables. 



 

 

 
9. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 

A CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PS+PB+1PP, SITUAT AL CARRER DE MARIA AURÈLIA 
CAPMANY, NÚM. 13. (450/2014-OBR) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada pel Sr. 
amb NIF: 52217256-B, per a fer obres per a construir habitatge unifamiliar entre 
mitgeres de PS+PB+1PP, situat al carrer de Maria Aurèlia Capmany, núm. 13, 
(Exp.000450/2014-OBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables. 
 

10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA A 
COL·LEGI DIVINA PROVIDÈNCIA, PER A SUBSTITUIR FORJAT 
PER TÈRMITS AL CARRER DEL CORREU, NÚM. 41. (519/2014). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per 
COL·LEGI DIVINA PROVIDÈNCIA, R0800192-G, per a fer obres de substituir 
forjat per tèrmits, al carrer del Correu, núm. 41, (Exp.000519/2014-OBR) 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables. 

11. 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 urbanístiques i d’activitats aprovades 
per decret per delegació d’alcaldia segons relació adjunta. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DIARA SCP, per a 

reparar cornisa de façana i arranjar finestra al carrer de Ca l’Escoda, núm. 6. 
(385/2014) 

 
2. Sol·licitud presentada per a reforma interior i de les façanes sense afectació de 

l’estructura al carrer del Teatre, núm. 15. (388/2014) 
 
3. Sol·licitud presentada per COM. PROP. RBLA. PAU, 87 ESC 3, per a reparar i 

pintar badalot de l’escala a la Rbla. Pau, núm. 87, Esc 3. (431/2014) 
 
4. Sol·licitud presentada per a rehabilitació i reforma de l’habitatge unifamiliar entre 

mitgeres de PB+3PP, amb un local a la planta baixa a la Pl. de Pau Casals, núm. 
9. (434/2014) 

 
5. Sol·licitud presentada per CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DIARA, SCP, per 

a rehabilitar la façana al carrer del Pare Garí, núm. 41. (445/2014) 
 



 

 

6. Sol·licitud presentada per a reparar façana al carrer de Sant Gervasi, núm. 21. 
(466/2014) 

 
7. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. PICAPEDRERS, 25, per a reparar 

balcons de la façana al carrer dels Picapedrers, núm. 25. (478/2014) 
 
8. Sol·licitud presentada per PROMOCIONS VILANOVA, SA, per a substitució del 

paviment de la planta baixa al carrer de la Llibertat, núm. 13. (486/2014) 
 
9. Sol·licitud presentada per a pintar la façana al Pg. del Carme, núm. 19. (488/2014) 
 
10. Sol·licitud presentada per a arranjar tanca al carrer de les Mimoses, núm. 7. 

(490/2014) 
 
11. Sol·licitud presentada per COMUNITAT PROPIETARIS CARRER JOSEP LLANZA 

28-30, per a millora de l’aïllament de la mitgera nord al carrer de Josep Llanza, 
núm. 28-30. (495/2014) 

 
12. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. JARDÍ, 76, per a pròrroga de la 

llicència 486/2013-OBR, per a finalitzar les obres al carrer del Jardí, núm. 76. 
(496/2014) 

 
13. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. JOAN LLAVERIAS, 22, per a reparar el 

voladís del balcó de la façana al Ptge. del Trobador Cercamon, núm. 5. (499/2014) 
 
14. Sol·licitud presentada per COL·LEGI DIVINA PROVIDÈNCIA, per a rehabilitar la 

façana del col·legi de la Divina Providència al carrer de la Providència, núm. 1. 
(518/2014) 

 
15. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. BRUC, 1, per a rehabilitar façana al 

carrer Bruc, núm. 1. (521/2014) 
 
16. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. SANT GERVASI, 39, per a reparar dos 

balcons i impermeabilitzar terrats al carrer Major, núm. 39. (526/2014) 
 
17. Sol·licitud presentada per FUNDACIÓ CASA D’EMPARA, per a fer reparació de 

paret de tàpia, a la rambla de Josep Tomàs Ventosa, núm. 20. (525/2014) 
 
18. Sol·licitud presentada per a adequar local comercial, situat a la plaça de la Vila, 

núm. 2 bxs. 1a. (530/2014) 
 
19. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA, per a obrir 

rasa d’1 M2 per reparació d’arqueta al carrer de Sant Onofre, núm. 65. (477/2014) 
 
20. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA, per a obrir 

rasa d’1 M2 per reparació d’arqueta al carrer de les Magnòlies, núm. 42. 
(480/2014) 

 
21. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA, per a obrir 

rasa d’1 M2 per reparació d’arqueta al carrer de les Mèlies, núm. 36. (482/2014) 
 



 

 

22. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA, per a obrir 
rasa d’1 M2 per a localització d’una arqueta al carrer del Doctor Fléming, núm. 5. 
(484/2014) 

 
23. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA, per a obrir 

rasa de 3 m per a subministrament de gas a la Rbla. de Josep Antoni Vidal, núm. 
11. (485/2014) 

 
24. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA, per a obrir 

rasa d’1 m per reparació de la vàlvula d’escomesa a la avinguda del Terme, núm. 
16. (498/2014) 

 
25. Sol·licitud presentada per TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, per a substituir onze 

suports de fusta en mal estat al Camí Vell de Cubelles. (253/2014) 
 
26. Sol·licitud presentada per TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, per a substituir deu 

suports de fusta en mal estat a LA Ctra. de Cubelles. (255/2014) 
 
27. Sol·licitud presentada per TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, per a substituir deu 

suports de fusta en mal estat al Camí de la Masia Parellada. (257/2014) 
 
28. Sol·licitud presentada per XARXA OBERTA DE COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA 

DE CATALUNYA, per obrir rasa de 21,50 m per a connectar amb fibra òptica el 
port de Vilanova i la Geltrú amb la xarxa de la Generalitat, a la Rbla. de la Pau i el 
Passeig Marítim a Rbla. de la Pau. (411/2014) 

 
29. Sol·licitud presentada per XARXA OBERTA DE COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA 

DE CATALUNYA, per obrir rasa de 121 m per a fer canalització de xarxa de fibra 
òptica, des del pericó situat al carrer de l’Havana, davant el número 14, fins el 
pericó situat al carrer del Recreo, núm. 100, a carrer l’Havana, núm. 14. 
(451/2014) 

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per CANELABOB 2014, SL, per a instal·lar rètol pla i rètol 

banderola a la Rbla. de la Pau, núm. 16. (481/2014) 
 
2. Sol·licitud presentada per a canviar sistema d’il·luminació per un de baix consum a 

local destinat a farmàcia a l’av. de Cubelles, núm. 41. (391/2014) 
 
3. Sol·licitud presentada per CENTRO MÉDICO FEDEAR, SL, per a reparar humitats 

a la part baixa del local al carrer de Cuba, núm. 44, bxs. 01. (510/2014) 
 
4. Sol·licitud presentada per a adequació de local comercial destinat a venda de 

llaminadures i col·locació de rètol a la Rbla. de la Pau, núm. 1, bxs. 03. (491/2014) 
 

12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE SOL·LICITUDS D’OBRES I ACTIVITATS 
AUTORITZADES PEL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. 

 



 

 

Es dóna compte de relació de sol·licituds autoritzades pel procediment de 
comunicació prèvia. 
 
OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a canvi de terra d’una habitació i arreglar les parets, 

al carrer de l’Aigua, núm. 55. (475/2014) 
 
2. Comunicació presentada per a substituir la banyera per plat de dutxa a la Plaça 

del Cubilot, núm. 3, 3er C. (483/2014) 
 
3. Comunicació presentada per a canviar rajoles de la terrassa al carrer del 

Rossinyol, núm. 11. (487/2014) 
 
4. Comunicació presentada per a canviar rajoles i sanitaris del bany al carrer de Ca 

l’Escoda, núm. 6,  2n-4a.  (489/2014) 
 
5. Comunicació presentada per a substitució de mobles i rajoles en cuina, i 

substitució de sanitaris i revestiment en el bany a la Plaça Adarró, núm. 4, 3r-6a.  
(492/2014) 

 
6. Comunicació presentada per a enrajolar cuina i/o bany, canviar sanitaris, canviar 

o renovar cuina de l’habitatge al carrer de Conxita Soler, núm. 2, 4t-1a.  
(497/2014) 

 
7. Comunicació presentada per a canvi de banyera per plat de dutxa al carrer de la 

Meridional, núm. 9 Esc. B, bxs. 2a. (500/2014) 
 
8. Comunicació presentada per COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JOSEP 

COROLEU NÚM. 145, per a impermeabilització puntual de terrats plans (material 
bituminós i rajola) sense necessitat de bastides o altres elements estructurals  al 
carrer de Josep Coroleu, núm.  145. (502/2014) 

 
9. Comunicació presentada per a enrajolar cuina i/o bany, canviar sanitaris, canviar 

o renovar cuina de l’habitatge a la Rbla. Vidal, núm. 11, 1r-2a. (506/2014) 
 
10. Comunicació presentada per a enrajolar cuina i/o bany, canviar sanitaris, canviar 

o renovar cuina de l’habitatge al Passeig Marítim, núm. 94,  5e-1a.  (507/2014) 
 
11. Comunicació presentada per a enrajolar cuina i/o bany, canviar sanitaris, canviar 

o renovar cuina de l’habitatge al carrer d’Alexandre de Cabanyes, núm. 44, 2n-
1a. 

 
12. Comunicació presentada per a enrajolar cuina i/o bany, canviar sanitaris, canviar 

o renovar cuina de l’habitatge a la Rbla. d’Arnau, núm. 17.  (513/2014) 
 
13. Comunicació presentada per a enrajolar cuina i/o bany, canviar sanitaris, canviar 

o renovar cuina de l’habitatge al carrer de  Ramón Marguet, núm. 3-5, Esc 3, 2n-
2a.  (515/2014) 



 

 

 
14. Comunicació presentada per a enrajolar cuina i/o bany, canviar sanitaris, canviar 

o renovar cuina de l’habitatge al carrer del Dr. Fléming, núm. 15, 3r-1a. 
(516/2014) 

 
15. Comunicació presentada per a enrajolar cuina i/o bany, canviar sanitaris, canviar 

o renovar cuina de l’habitatge al carrer del Montseny, núm. 9, 1r-1a. (517/2014) 
 
16. Comunicació presentada per a enrajolar cuina i/o bany, canviar sanitaris, canviar 

o renovar cuina de l’habitatge a la Rbla. de Salvador Sama, núm. 54-56, 1r-1a. 
(522/2014) 

 
17. Comunicació presentada per a enrajolar cuina i/o bany, canviar sanitaris, canviar 

o renovar cuina de l’habitatge a la av. de Francesc Macià, núm.  113, 3r 2a. 
(523/2014) 

 
18. Comunicació presentada per a enrajolar cuina i/o bany, canviar sanitaris, canviar 

o renovar cuina de l’habitatge al carrer de la Fassina, núm. 7, 3r-4a. (524/2014) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per a canviar de nom una fruiteria a l’avinguda de 

Francesc Macià, núm. 118 bxs. esquerra. (316/2014-ACT) 
 
2. Comunicació presentada per a destinar un habitatge a l’ús turístic, al passeig 

Marítim, núm. 92,  11è-3a. (311/2014-ACT) 
 
3. Comunicació presentada per a instal·lar una perruqueria al carrer del Forn de 

Vidre, núm. 18, bxs. 1a. (325/2014-ACT) 
 
4. Comunicació presentada per SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL, per a canviar de 

nom activitat de magatzem i venda i distribució a empreses de comerç al major 
de materials per a la construcció, a la rambla dels Països Catalans, núm. 15. 
(323/2014-ACT) 

 
5. Comunicació presentada per a obrir centre de negocis (lloguer de sales) a la 

rambla de la Pau, núm. 31, bxs. (306/20149-ACT) 
 
6. Comunicació presentada per PISOS I CASES VILANOVA, SL, per a canviar de 

nom oficina immobiliària al carrer de Josep Llanza, núm. 27, bxs. (306/2014-
ACT) 

 
7. Comunicació presentada per canviar de nom activitat de basar, al carrer de la 

Llibertat, núm. 141 bxs. (322/2014-ACT) 
 
8. Comunicació presentada per SISTAC ILS, SL, per a obrir comerç de material 

informàtic a la plaça de Soler i Gustems, núm. 4. (319/2014-ACT) 
 



 

 

9. Comunicació presentada per TAST DEL MEDITERRANI, SCP, per a obrir una 
magatzem de begudes, al carrer del Greco, núm. 17, bxs. (321/2014-ACT) 

 
10. Comunicació presentada per a apartament turístic al carrer de Santa Anna, núm. 

31. (324/2014-ACT) 
 
REPAR 
 
1. Comunicació presentada per ALSINA QUIÑONES RESTAURACIÓ, SLU, per a 

fer canvi de nom d’un bar-restaurant al carrer dels Escolapis, núm. 5-7, baixos. 
(314/2014-ACT) 

 
2. Comunicació presentada per a activitat de venda de pa i pastisseria a la rambla 

de la Pau, núm. 2, bxs. 2a. (320/2014-ACT)  
 
3. Comunicació presentada per a canvi de nom de bar (forn de pa amb degustació), 

al carrer del Doctor Zamenhof, núm. 1, bxs. 2a. (327/2014) 
 

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 

 
ALCALDIA 

 
Secretaria general 
 

13. PATRIMONI. APROVACIÓ SI ESCAU DEL CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I AICAT GARRAF PER A L’ESTABLIMENT 
D’ACTUACIONS DE COOPERACIÓ PER A LA VALORACIÓ I 
EMISSIÓ D’INFORME ECÒNÒMIC  I PER A LA COORDINACIÓ 
DE LES ACCIONS COMERCIALS PER LA VENDA DE BÉNS 
IMMOBLES  DE TITULARITAT MUNICIPAL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i AICAT Garraf per a l’establiment 
d’actuacions de cooperació entre les parts per a la valoració econòmica de 
béns i solars municipals susceptibles per la seva naturalesa de venda com 



 

 

actius disponibles, la seva comercialització i venda final posterior amb la 
emissió d´un informe de valoració. 
 

 14. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I AICAT GARRAF 
PER L’ESTABLIMENT D’ACTUACIONS DE COOPERACIÓ PER A 
LA VENDA DE BÉNS IMMOBLES I SOLARS DE TITULARITAT 
MUNICIPAL 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i AICAT Garraf per a l’establiment 
d’actuacions de cooperació entre les parts per a la comercialització i venda final 
posterior de béns i solars municipals susceptibles, per la seva naturalesa, 
d’aquestes operacions com actius disponibles. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

15.  URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR L’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL 
PROJECTE “EL FAR, CENTRE D’INTERPRETACIÓ I ACOLLIDA 
TURÍSTICA”. 

  
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.  Desestimar l’escrit  presentat en data 12 de juny de 2014, en nom 
d’OBRAS QUINTANA, SA, atès que en aplicació de l’article 151 del TRLCSP la 
seva oferta es considera legalment retirada i no procedeix acordar la suspensió 
del procediment administratiu, per no donar-se cap dels supòsits i requisits que 
estableixen els articles 104 i 111 de la LRJPAC.  

 
SEGON. Aprovar l’adjudicació del contracte d’obres del projecte “El Far, centre 
d’interpretació i acollida turística“ de Vilanova i la Geltrú, a l’empresa 
CONSTRUCCIONES CALER, SAU, amb  NIF: A-08615114 i domicili al carrer 
de Sabino de Arana, núm. 56, bxs. 08028 Barcelona, per import de dos-cents 
setanta-tres mil cinc-cents setanta euros amb tretze cèntims (273.570,13€) més 
CINQUANTA-SET MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB 
SETANTA-TRES CÈNTIMS (57.449,73 €) del 21 per cent de l’IVA,  fa un import 
total de TRES-CENTS TRENTA-UN MIL DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS 
CÈNTIMS  (331.019,86 €) amb l’IVA inclòs.  

      
Els termes del contracte seran els que es fixen a la minuta que s’adjunta com 
Annex 1. 
 
TERCER. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida  10, 432,62202 
(El Far, centre d’interpretació i acollida turística) del vigent Pressupost  
Municipal. 
 



 

 

QUART. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta de 
licitadors, amb indicació a l’adjudicatari que haurà de comparèixer per a 
procedir a la formalització del contracte en el termini de 15 dies a partir de la 
recepció de la notificació, amb prevenció de què si per causes imputables a 
l’adjudicatari no es formalitzés el contracte, dintre del termini indicat, 
l’Ajuntament podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva de l’import 
de la garantia provisional que s’hagués exigit en el plec de condicions. 
 
CINQUÈ. Aprovar la minuta del corresponent contracte.” 

 
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  
 
 

 


