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VILANOVA I LA GELTRÚ

EDICTE

de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sobre adopció d’un acord.

La Junta de Govern, en la sessió ordinària del dia 28 de juny de 2011, va prendre, 
entre d’altres, l’acord següent:

PRIMER.- Aprovar l’expedient administratiu i obrir el procediment de concurs, 
per procediment obert, per a l’adjudicació onerosa de la parcel·la resultant núm. 32 
del projecte de reparcel·lació del sector “Masia d’en Notari”, establint el tipus de 
licitació per a la venda en la quantitat d’UN MILIÓ D’EUROS (1.000.000 €) de 
principal, a la que s’hi haurà de sumar l’IVA que correspongui.

SEGON.- Totes aquelles persones interessades en prendre part en aquest con-
curs podran presentar les seves ofertes a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de 
l’Ajuntament (Plaça de la Vila núm. 8, planta baixa), en l’horari que es troba publicat 
a la web http://www.vilanova.cat/jsp/directori/detall.jsp?id=40607&id_tema, en la 
forma que estableix el Plec de Clàusules administratives i econòmiques de 17 de 
maig de 2011, dins dels 20 dies naturals següents als de la darrera publicació de 
l’anunci de convocatòria de la licitació.

TERCER.- Anunciar l’obertura del procediment d’adjudicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
Perfil del Contractant i al Tauló d’edictes de l’Ajuntament.

QUART.- Donar compte d’aquest acord al Departament de Governació de la Ge-
neralitat de Catalunya, d’acord amb allò que estableix l’art. 40.1.c del Reglament de 
Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988 de 17 d’octubre, als efectes 
de control de legalitat de l’alienació de béns immobles.

CINQUÈ.- Nomenar com a membres de la Mesa de Contractació les persones 
que es relacionen a continuació:

-Sr. Joan Giribet de Sebastián, Regidor d’Urbanisme, obres i habitatge, qui actuarà 
com a president de la Mesa de Contractació.

-Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna.

-Sr. Cèsar Rodríguez Solà, Interventor Municipal.
-Sr. Josep Gomariz Meseguer, Secretari accidental de la Corporació.
-Sr. Primitiu Cucurella Fontanillas, Arquitecte tècnic de la Regidoria d’Urba-

nisme i Planejament.
-Sr. Raúl Labandeira García, Lletrat de la Regidoria d’Urbanisme i Planejament, 

que actua com a secretari de la Mesa de Contractació.

SISÈ.- Comunicar la present resolució a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
d’aquest Ajuntament, així com als membres de la Mesa de Contractació, als efectes 
oportuns.

Vilanova i la Geltrú, 29 de juny de 2011

JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN

Regidor d’Urbanisme, Obres i Habitatge
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