
 

 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  28 
D’OCTUBRE  DE 2014 

 
Acta núm. 39 
 
 
Assistents:  

 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 
 ARIADNA LLORENS GARCIA 

GLÒRIA GARCIA PRIETO 
FRANCESC SÁNCHEZ VERA 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBA 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 

 
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 21 D’OCTUBRE DE 
2014. 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local del dia 21 d’octubre de 2014. 
 



 

 

2.  SECRETARIA GENERAL.  FE PÚBLICA. MODIFICACIÓ DE 
L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DIA 14 D’OCTUBRE EN RELACIÓ AL 
PUNT D’ESPORTS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
En la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de dia 14 d’octubre de 2014 
es va aprovar per urgència un punt de l’ordre del dia sobre la ratificació del 
decret dictat per la regidora delegada de la regidoria d’Esports de data 13 
d’octubre de 2014, pel qual s’aprovava la despesa per a la realització de la 
reparació de la gespa artificial del camp de futbol annex II del Complex Esportiu 
de Vilanova i la Geltrú.” 
 
En dit punt es prenia l’acord per error de ratificar aquest decret, que encara no 
estava signat, i per tant aquest acord ha de quedar sense efecte. 
 

3.  SECRETARIA GENERAL.  FE PÚBLICA. DONAR COMPTE DELS 
DECRETS SOBRE PERSONACIONS EN RECURSOS 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS.  

 
Es dóna compte dels decrets sobre personacions en recursos contenciosos 
administratius.  
 
Gestió Tributària 
 
1. Comparèixer i personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 
346/2014-V, procediment abreujat, davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 5 de Barcelona, a instàncies de PROMOCIONES HURCABA, SL, 
contra Decret d’Alcaldia de 8 de maig de 2014, pel que es desestima la 
sol·licitud d’anul·lació de la liquidació sobre l’impost de valor dels terrenys.  
Lletrat: Matías Acebes Fernández.  
 
2. Comparèixer i personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 
350/2014-Y, procediment abreujat, davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 2 de Barcelona, a instàncies de OCEAN HABITAT, SL, contra Decret 
d’Alcaldia de 8 de maig de 2014, pel que es desestima la sol·licitud d’anul·lació 
de la liquidació sobre l’impost de valor dels terrenys.  Lletrat: Matías Acebes 
Fernández.  
 
Llicències i Disciplina 
 
3. Comparèixer i personar-se en el recurs contenciós administratiu número 
307/2014A, davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona, 
contra la resolució de 15 d’abril de 2014 per la que es desestima el recurs 
interposat en data 8 de febrer de 2014, i s’imposa una multa coercitiva  per 
haver incomplert amb l’ordre de restitució de la realitat física alterada, 



 

 

consistent en l’enderroc de les construccions realitzades.  Lletrat: Miquel Àngel 
Pigem i de las Heras.  
 

4. PATRIMONI. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, QUE ES DECLARI 
DESERT EL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ MITJANÇANT 
CONCURS DE DIVERSES FINQUES PROPIETAT DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ INTEGRADES EN 
EL PATRIMONI DE SOL I HABITATGE. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents declarar desert el procediment 
d’alienació, mitjançant selecció de l’adjudicatari per varis criteris d’adjudicació 
(concurs) aprovat en Junta de Govern Local en data 17 de juny de 2014, 
d’adjudicació de 21 finques de propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
integrades al Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge, i que són les finques 
registrals següents: 52.120; 61.219; 52.444; 52.443; 62.439; 62.425; 62.424; 
60.969; 61.024; 61.026; 61.066; 60.740; 60.741; 45.453; 44.180; 41.834; 
41.833; 41.832; 41.813; 41.795; i 43.36.” 
 

5. PATRIMONI. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE 
FORMALITZACIÓ DE L’ESCRIPTURA PÚBLICA DE LA PLANTA 
BAIXA DE LA FINCA NÚMERO 10 DE LA PLAÇA DE LA VILA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la formalització de l’escriptura 
pública de la planta baixa de 66,74 m2, de la finca núm. 10 de la plaça de la 
Vila, per a l’atorgament com a titular del domini a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, d’acord amb el conveni signat amb data 15 de març de 1999, i aprovat 
pel Ple de l’ajuntament el 19 d’abril de 1999, que acompanya l’expedient. 
 
Entitat núm. 1: “Local porta primera de la planta baixa amb accés directe per la 
plaça de la Vila, núm. 10 i pel carrer dels Escolapis, que té una superfície de 
66’74 m2. El seus llindars són: davant la plaça de la Vila i l’escala general de 
l’immoble; a l’esquerra entrant, amb dita escala i entitat núm.2; a la dreta, el 
carrer dels Escolapis; al fons l’entitat núm. 2; a dalt, l’entitat núm. 3, i a baix el 
solar de l’edifici.  
 
Finca inscrita al Registre de la Propietat de Vilanova, al tom 990, llibre 450, foli 
49, finca 31.389, inscripció 1a. 
 

6. PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 
DEL SEGON PUNT DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE 14 DE GENER DE 2014, REFERENT A L’APROVACIÓ 
DEL CONVENI DE CESSIÓ DEL CASAL D’AVIS DE LA 
FUNDACIÓ PINNAE A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 



 

 

“PRIMER. Modificar el segon punt de l’acord de la Junta de Govern Local de 
14 de gener de 2014 referent a l’aprovació del Conveni de Cessió del Casal 
d’avis de la Fundació Pinnae a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i imputar les 
despeses de la següent manera: 
 
Concepte Import aprovat a la JGL Nova partida  
Neteja 12.500,00€ 06.924.22199 

(Subministraments) 
Neteja 1.776,91€ 06.924.22199 

(Subministraments) 
Altres despeses 18.832,85€ 06.924.22199 

(Subministraments) 
Ampliació de la gestió (acord 
de JGL de 23/09/2014) 

31.167,15€ 06.924.2279900 
(Gestió espais cívics) 

 

SEGON. Ratificar el present acord al proper Ple.” 
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

7. HISENDA. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2014/32, per un import de QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT MIL UN EURO 
AMB DEU CÈNTIMS (478.001,10€). 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

8. ESPORTS. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA EN 
RELACIÓ A LA DESPESA RELATIVA A LES OBRES DE 
REPARACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL ANNEX II DEL COMPLEX 
ESPORTIU DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

  
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Ratificar el Decret de la regidora delegada d’Esports i Medi Ambient 
de 23 d’octubre de 2014, la part resolutiva del qual diu literalment:  
 

“PRIMER. Aprovar la despesa de 34.950 € (trenta-quatre mil nou-cents 
cinquanta  euros) més IVA, a l'empresa CESPA, SA, amb CIF: A-82741067 
per a la realització de les obres de reparació de la gespa artificial del camp 
de futbol annex 1 del Complex Municipal de Futbol de Vilanova i la Geltrú 
carregada a la partida pressupostària 33.342.21200 Conservació 
d'instal·lacions esportives. 
 

SEGON. Ratificar aquest decret a la propera Junta de Govern Local.” 
 
SEGON. Notificar el present acord a totes les persones interessades.” 



 

 

 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

9. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR EL CERTIFICAT 
D’OBRES NÚM. 11 A FAVOR DE COPCISA,  PER LES OBRES DE 
“AMPLIACIÓ I MILLORA DEL PAS SOTA VIA CARRER DE LA 
LLIBERTAT”.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la certificació d’obres núm. 11 
corresponent a treballs efectuats el mes de setembre de 2014, a favor de 
l’empresa COPCISA, SA, per les obres del projecte “Ampliació i millora del pas 
sota la via del carrer de la Llibertat i reurbanització del tram del carrer entre el 
carrer del Forn del Vidre i de l’Àncora”, per un import de CENT VINT-I-UN MIL 
VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS QUARANTA-CINC  CÈNTIMS  
(121.855,45€) amb el 21 per cent de l’IVA inclòs. 
 

10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR LA RELACIÓ 
D’OBRES EXECUTADES NÚM. 6 PER PART DE COPCISA 
CORRESPONENT A MILLORES DEL PROJECTE 
“ARRANJAMENT I MILLORA DEL PAS SOTA LA VIA DEL 
CARRER LLIBERTAT”. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació núm. 6 de l’obra 
executada, que s’ha de descomptar de l’increment de la partida d’imprevistos 
ofertada per l’empresa adjudicatària COPCISA, SA, de les obres del projecte 
“Ampliació i millora del pas sota la via del carrer de la Llibertat i reurbanització 
del carrer en el tram comprés entre els carrers del Forn del Vidre i de l’Àncora”,  
que correspon a imprevistos de l’obra  amb un cost de VINT-I-TRES MIL CINC-
CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS 
(23.555,89€) amb el 21 per cent de l’IVA inclòs. Aquest import no representa 
cap cost per a l’ajuntament.”  
 

11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ SI S’ESCAU 
DE L’ADDENDA RELATIVA A L’APORTACIÓ ECONÒMICA DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’EXERCICI 2014, DEL 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ PER AL FUNCIONAMENT D’UN SERVEI 
D’INTERMEDIACIÓ PELS DEUTES DE L’HABITATGE (SIDH) I 
DEL SERVEI D’ATENCIÓ CIUTADANA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la modificació del Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Diputació de 
Barcelona, per al funcionament del Servei d’Intermediació pels Deutes de 
l’Habitatge (SIDH), mitjançant la signatura de l’addenda que es recull com a 
annex a aquesta proposta. 
 



 

 

12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA AL 
SR. AMB NIF Y3234819-K, PER A REFORMA I AMPLIACIÓ DE 
L’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP, SITUAT AL 
CAMÍ DELS COLLS, NÚM. 4. (EXP. OBRES 598/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada pel Sr. 
amb NIF: Y3234819-K, per a fer obres de reforma i ampliació d'un habitatge 
unifamiliar aïllat de PB+1PP, situat al camí dels Colls, núm. 4, 
(Exp.000598/2014-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables. 
 

13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LES 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I D’ACTIVITATS 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 COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar 

claveguera interior de l’edifici al carrer de l’Aigua, núm. 159, 161 163. (exp. obres 
824/2014)   

 
2. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar 30 m2 

de la terrassa comunitària de la primera planta, a la rambla de l’Exposició, núm. 
91. (exp. obres 839/2014) 

   
3. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar pilar al 

carrer de Menéndez y Pelayo, núm. 64. (exp. obres 855/2014)   
 
4. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar 

façanes a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 130. (exp. obres 857/2014)   
 
5. Sol·licitud presentada per a obrir regates al paviment per a instal·lar calefacció i 

col·locar parquet al carrer de Menéndez y Pelayo, núm. 7, 2n. 3a. (exp. obres 
858/2014)  

  
6. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa d’1 m per a 

connexió de servei de gas al carrer Boix, núm. 17. (exp. obres 650/2014)   
 
7. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per obrir rasa d’1 m per a 

connexió de servei de gas al carrer del Teatre, núm. 15. (789/2014)   
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada a fer mur divisori a local situat al carrer d’Ausiàs March, 

núm. 1. (exp. obres 728/2014)   
 
2. Sol·licitud presentada per a millorar xarxa de desguàs i recontruir paviment de 

formigó de la nau al carrer de Joaquim Blume, núm. 9. (exp. obres 810/2014) 



 

 

   
3. Sol·licitud presentada per a fer instal·lació interior d’aigua pel lavabo, al carrer 

dels Caputxins, núm. 41. (exp. obres 848/2014)   
 
4. Sol·licitud presentada per ADARRÓ SERVEIS POSTALS, SCP, per a col·locar 

rètol lluminós al carrer de l’Aigua, núm. 143-145 bxs. (exp. obres 865/0214)  
  
5. Sol·licitud presentada per a fer instal·lació interior de l’edifici de gas al carrer del 

Teatre, núm.  15. (exp. obres 875/2014)   
 

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

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local del dia 28/10/2014 de la relació de 
comunicacions prèvies i declaracions responsables presentades per 
l’interessat. 
 
OBRES   
 
Primera ocupació 
 
1. Comunicació presentada per a primera ocupació de la reforma i canvi d’ús de local 

a habitatge, al carrer de Conxita Soler, núm. 33, bxs. 2a. (exp. obres 805/0214) 
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a canviar rajoles del bany al carrer del Vinyet, núm.  

31. (exp. obres 807/2014) 
 
Declaracions responsables del Pla de desplegament d’estesa de fibra òptica 
 
1. Declaració responsable presentada per TELEFÒNICA, per a la reparació de la 

canalització existent a la vorera del carrer de Miquel Guansé, núm. 32. (exp. 
obres 867/2014) 

 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per instal·lar una agència de viatges al carrer de Sant 

Pau, núm. 6, bxs.2a. (exp. act 468/14) 
 
2. Comunicació presentada per BIBUCH, SL, per instal·lar una oficina de comerç 

electrònic al carrer del Gas, núm. 31, 1r-1a. (exp. act 469/14) 
 
3. Comunicació presentada per DANCE IT, SCP, per instal·lar un gimnàs d’activitats 

dirigides al carrer de l’Escorxador, núm. 3, bxs. (exp. act 467/14) 
 



 

 

4. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de venda de teixits al carrer 
de l’Aigua, núm. 96-98. (exp. act 471/14) 

 
5. Comunicació presentada per OCHAL LEVANTE, SL, per instal·lar un centre de 

depilació làser a la plaça de Soler i Gustems, núm. 8. (exp. act 273/14) 
 
6. Comunicació presentada per VILANOVA MES PADEL SHOP, SL,  per instal·lar 

una venda de material de pàdel al carrer dels Escolapis, núm. 15, bxs. (exp. 
act465/2014). 

 
7. Comunicació presentada per instal·lar una consulta de logopèdia i pedagogia al 

carrer de Canigó, núm. 7A, bxs. (exp. act 462/2014) 
 
8. Comunicació presentada per instal·lar una agencia de viatges al carrer de la 

Llibertat, núm. 5, bxs. (exp. act 461/2014) 
 
Annex III Pública concurrència  
 
1. Comunicació presentada per YIN SHEN, per instal·lar un restaurant a l’avinguda 

de Francesc Macià, núm. 38, bxs. (exp. act 281/14) 
 
2. Comunicació presentada per ITUKE VNG, SCP, per instal·lar un bar restaurant a 

la rambla de la Pau, núm. 69. (exp. act 384/14) 
 
Punts a tractar en sessió pública de la JGL 
 
SERVEIS A LES PERSONES 
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

15. HISENDA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE 
D’ARRENDAMENT DE L’HABITATGE SITUAT AL CARRER DEL 
PINTOR MARTÍ TORRENTS, NÚM. 8, BAIXOS 4A. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents formalitzar el contracte d’arrendament 
de l’habitatge situat al carrer del  Pintor Martí Torrents, núm. 8, baixos 4a porta, 
per un període de dos anys.  
 

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 
 

16. SECRETARIA GENERAL. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI 
S’ESCAU, DE LA PROPOSTA PER A L’AUTORITZACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ D’UN NOU GESTOR INTEGRAL DELS 
CENTRES ESPORTIUS PER PART DE L’AIE PARC DEL 
GARRAF. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents autoritzar a l’A.I.E. PARC DEL GARRAF 
a la contractació amb META GESTION TARRACO, S.L., per a la prestació dels 
serveis de gestió integral de centres esportius, entenent que aquesta autorització 
es limita expressament a allò que no vulneri les actuacions previstes al Pla de 
Viabilitat aprovat pel Ple de l’ajuntament de data 28 de juliol de 2014. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

17. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR L’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE D’OBRES MENORS D’ADEQUACIÓ LOCAL 
EN PLANTA BAIXA PER AL PROJECTE SOCIAL DE 
L’ECONOMAT VNG (BANC D’ALIMENTS). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Justificar que del projecte de “Adequació local en planta baixa per al 
banc d’aliments ubicat al carrer del Recreo, núm. 6-11” que va ser aprovat 
definitivament per un import de 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€) corresponent al 21 per cent  de l’IVA el 
que representava un pressupost per contracte de SETANTA MIL QUATRE-
CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS 
(70.488,67€) amb l’IVA inclòs, s’han de deduir, als efectes de la licitació, les 
partides que consten a l’informe adjunt per un import de 8.487,57€. Per tot això 
l’import de licitació serà de 49.767,53€ sense IVA, més 10.451,18€  
corresponent al 21 per cent de l’IVA que fa un total de SEIXANTA MIL DOS-
CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (60.218,71€), 
corresponent a un contracte menor.  
 
SEGON. Acceptar les aportacions de subministraments de les empreses que 
tot seguit es relacionen: 
 
Aki Bricolatge 2.353,48€ 
Fustes Vilanova 265,00€ 
Materials per a la construcció del Garraf SCCL 688,78€ 
Metatècnica Integral, SL 682,00€ 
Multillum 702,00€ 



 

 

Sico Fire, SL 191,15€ 
 
Aquestes aportacions no inclouen les despeses generals d’obra ni el Benefici 
Industrial que si inclouen les partides de projecte valorades en 8.487,57 euros. 
 
TERCER. Aprovar els convenis de col·laboració amb les empreses esmentades 
en el punt anterior, segons el model que s’adjunta (Annex 1). 
 
QUART. Adjudicar el contracte menor per a la realització de les obres 
d’adequació de local en planta baixa de l’antic economat de la Pirelli  situat al 
carrer del Recreo, núm. 6-14, per a ubicar el Servei Social de distribució 
d’aliments,  a l’empresa OBRAS QUINTANA, SA, amb CIF: A-08397119 i 
domicili a l’av. de Cubelles, núm. 56, bxs. 08800 Vilanova i la Geltrú,  per 
l’import de quaranta-nou mil dos-cents vint-i-dos euros amb noranta-vuit 
cèntims (49.222,98 €) sense IVA, més deu mil tres-cents trenta-sis euros amb 
vuitanta-dos cèntims (10.336,82€)  corresponent al 21 per cent de l’IVA fan un 
total de CINQUANTA-NOU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB 
VUITANTA CÈNTIMS ( 59.559,80€), d’acord amb la seva oferta. 
 
Aquestes obres s’executaran d’acord amb el que estableix el projecte, el 
pressupost presentat per l’empresa adjudicatària i per l’informe d’adjudicació. El 
termini màxim d’execució serà de DOS MESOS a comptar des de la data de  
l’Acta de Replanteig.  
 
CINQUÈ.  Aquest import es farà efectiu quan a 48.000,00 Euros a càrrec de la 
partida 35,231,2279901 (Banc d’Aliments) i la resta quan a 11.559,80 Euros 
amb càrrec a la partida 35,231,2279900 del vigent pressupost Municipal. 
 
SISÈ.  Que aquest acord sigui notificat al contractista en el termini de deu dies, 
i que se’l requereixi perquè presenti el document que acrediti haver constituït la 
garantia definitiva corresponent al 5% del pressupost del contracte, sense 
incloure l’impost sobre el valor afegit  i que puja la quantitat de 2.461 Euros.   
 
Aquesta garantia es constituirà mitjançant Aval Bancari o en qualsevol altra 
forma legal, prevista per als contractes municipals o de l’Estat, a la Dipositaria 
d’aquest Ajuntament, en el termini de deu dies a comptar des de la data de 
notificació del present acord. 
 
Es farà constar a l’aval que aquest tindrà validesa fins que l’administració 
autoritzi la seva cancel·lació.  
 
SETÈ. Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com Annex 
2. 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 10:10 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 



 

 

 
 
 
Neus Lloveras Massana                                               Isidre Martí Sardà 
 
 


