
 

 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  28 
DE GENER DE 2014 

 

Acta núm. 4 

 

ASSISTENTS: 
 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 

GLORIA GARCIA PRIETO 
GERARD MARTI FIGUERAS I ALBÀ 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
MIQUEL ÁNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
 BLANCA ALBÀ I 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 Sra. ARIADNA LLORENS GARCIA excusa 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. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE 
L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL  DIA 
21 DE  GENER DE 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 21 de gener de 2014. 

 
2.  SECRETARIA GENERAL. APROVAR EL CALENDARI DE LES 

SESSIONS DE LES JUNTES DE GOVERN PER A L’ANY 2014. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 



 

 

“PRIMER. Aprovar el següent calendari de Juntes de Govern Local ordinàries 
d’aquest Ajuntament corresponent a l’any 2014, annex a la proposta. 
 
Aprovar la periodicitat de les sessions ordinàries de les Juntes de Govern Local  
Municipals: 
 
Els dimarts de cada setmana.  En el cas que el dia previst per a la celebració 
de la sessió ordinària sigui inhàbil, la sessió tindrà lloc el primer dia hàbil 
posterior.  
 
Horari: A les 9.30 hores 

  
 
 
 

           
 



 

 

 

3. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA 
INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PEL CANVI DE GESTIÓ DIRECTA 
DELS SERVEIS PÚBLICS DEL OBJECTE SOCIAL DE LA 
SOCIETAT MUNICIPAL ICVSAM A L’ENTITAT PUBLICA 
EMPRESARIAL LOCAL NEÀPOLIS. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. APROVAR la incoació de l’expedient per a la dissolució de 
Informació Comunicació Vilanova i la Geltrú, SAM, sota la figura jurídica d’una 
societat mercantil xxx amb capital íntegrament pertanyent a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, de conformitat amb el que disposen els articles 211 del 
ROAS i l’article 85 ter de la LRBRL, amb l’adopció de les mesures següents: 
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1) resoldre el contracte programa existent entre ICVSAM i el Consorci 
Teledigital del Garraf: 
 

a) ICVSAM: El Secretari de ICVSAM ha d’elaborar informe jurídic 
analitzant la viabilitat jurídica de la resolució del contracte programa, 
indicant els passos a seguir per a fer-la efectiva i els seus efectes, en el 
marc d’allò que disposen els articles 245 i següents del TRLMRL, 153 i 
següents del ROAS i la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la 
comunicació audiovisual de Catalunya.  
 
b) ICVSAM: Els responsables i gestors de ICVSAM han d’impulsar els 
tràmits necessaris fins a fer efectiva la resolució d’aquest contracte.  

 
2) subscriure un nou contracte programa entre el Consorci Teledigital del 
Garraf i l’EPEL Neàpolis: 
 

a) NEÀPOLIS: El Secretari de l’EPEL NEAPOLIS ha d’elaborar informe 
jurídic analitzant la viabilitat jurídica del contracte a signar, indicant 
els passos a seguir per a fer-la efectiva i els seus efectes, en el marc 
d’allò que disposen els articles 245 i següents del TRLMRL, 153 i 
següents del ROAS i la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la 
comunicació audiovisual de Catalunya.  

 
b) NEÀPOLIS: Els responsables i gestors de l’EPEL Neàpolis han 

d’impulsar els tràmits necessaris fins a fer efectiva la signatura 
d’aquest contracte.  

 
c) CONSORCI TELEDIGITAL: El Secretari del Consorci ha d’emetre 

informe jurídic analitzant la viabilitat jurídica del nou contracte 
programa i valorant si l’assumpció del Servei Públic audiovisual per 
part de l’EPEL Neàpolis suposa canvi de forma de gestió del servei, 
als efectes d’allò que disposa l’article 188.5 del ROAS.  

 
3) iniciar el procediment per a la dissolució i liquidació de ICVSAM:  
 

a) ICVSAM: El Secretari de l’empresa municipal i/o els seus assessors 
legals han de redactar un informe jurídic en relació a la liquidació i 
dissolució de l’empresa, que desenvolupi les pautes generals 
establertes en el present informe i les posi en relació amb la situació 
concreta de l’empresa. També haurien de redactar els acords 
escaients, per dur a efecte l’operació.  

 
b) ICVSAM: El gerent de l’empresa ha de preparar un document amb la 

relació detallada de la situació econòmica de la societat i, en concret, 
la relació del personal de l’empresa, relació dels contractes i 
convenis, o de qualsevol acte dels quals es derivin obligacions 



 

 

econòmiques o obligacions respecte a tercers, així com la relació de 
béns.  

 
c) REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS: S’ha de sol·licitar al cap de 

recursos humans l’emissió d’un informe en relació a la situació del 
personal de ICVSAM  que ha de passar a l’EPEL NEÀPOLIS, tenint 
en compte els pactes existents entre el personal i els diferents 
Ajuntaments. 

 
4) adoptar els acords i actuacions necessàries per tal que l’EPEL NEÀPOLIS 
es subrogui en els drets i obligacions de ICVSAM i absorbeixi al seu personal:  
 

a) NEÀPOLIS: Sol·licitar al Gerent i/o assessors de Neàpolis l’emissió 
d’un informe en relació a l’organització administrativa, econòmica i 
institucional per tal d’incorporar els drets i obligacions derivats de 
l’absorció de ICVSAM, en els quals es subroga i en justifiqui la seva 
adequació a Dret. 

  
b) NEÀPOLIS: Sol·licitar al Secretari de Neàpolis la redacció d’un 

informe jurídic que valori la necessitat de dur a terme la modificació 
dels Estatuts, l’adequació a dret d’aquesta modificació i de les noves 
obligacions i drets que ha d’assumir la EPEL, així com la redacció de 
la proposta de modificació dels estatuts i de subrogació de ICVSAM i 
demés propostes que siguin necessàries per a l’adopció d’aquests 
acords, en el marc d’allò que estableixen els articles 85 de la LBRL, 
la Llei 6/1997 (LOFAGE) i demés normativa concordant. 

 
c) NEÀPOLIS: El Gerent de NEÀPOLIS haurà d’impulsar els tràmits 

necessaris per a la modificació dels seus Estatus per tal d’adaptar el 
seu objecte social i la seva estructura a la nova situació fruit de 
l’assumpció del personal, els drets i les obligacions de ICVSAM,  

 
5) A banda d’aquestes actuacions específiques, s’estima convenient que, des 
d’una perspectiva més global, es realitzin també les següents: 
 

a) INTERVENCIÓ MUNICIPAL: Caldrà sol·licitar un informe de 
l’Interventor Municipal en el qual analitzi les la globalitat d’actuacions i 
acords que es preveu adoptar i valori la seva conformitat a normativa 
des de la perspectiva pressupostària i de fiscalització de la despesa 
que sigui procedent.  

 
b) SERVEIS JURÍDICS MUNICIPALS: Els Serveis Jurídics Municipals 

han d’emetre un informe jurídic i redactar les propostes d’acord en 
relació als acords municipals a adoptar.  

 
Segon. REQUERIR la Secretaria - Intervenció d’aquest Ajuntament l’emissió 
d’informe als efectes de la dissolució de Informació Comunicació Vilanova i la 



 

 

Geltrú, SAM i procedeixi a realitzar els tràmits pertinents per a la dissolució de 
la mateixa. 
 
Tercer. ELEVAR, un cop emesos els informes corresponents i realitzats els 
tràmits corresponents, acord al Ple de la Corporació per a procedir a la 
l’aprovació inicial de la dissolució de dita societat municipal, que haurà de tenir 
lloc en el ple del mes de març.  
  
Quart. NOTIFICAR el present acord als d’interessats.  
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 

4. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’APORTACIÓ 
ECONÒMICA AL BANC DE QUEVIURES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ PER A L’ANY 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents: 
 
“PRIMER. Destinar fins a 150.000,00 € (cent cinquanta mil) al Banc de 
Queviures de Vilanova i la Geltrú per a l’any 2014, amb càrrec a la partida 
35.231.22699 del pressupost de despeses vigent. 
 
SEGON. Fer efectiu aquest import a la Regidoria de Serveis Socials per a la 
seva gestió com a despeses a justificar.” 

 
5. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT 

DEL PROGRAMA D’AJUTS ECONÒMICS A LES FAMÍLIES PER 
A L’ANY 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Destinar fins a 185.000,00 € (cent vuitanta-cinc mil euros) per al 
pagament del programa d’ajuts econòmics de serveis socials corresponents a 
l’any 2014, amb càrrec a la partida 35.231.22699 del pressupost de despeses 
vigent. 
 
SEGON. Aquest import es farà efectiu a la Regidoria de Serveis Socials, per a 
la seva gestió, com a despeses a justificar.” 

 
6. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 

APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2013/47. 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 



 

 

7. CULTURA. APROVAR EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS 
PEL CARNAVAL 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb LA FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL per a l’any 2014, el qual s’adjunta i figura 
com annex al present acord. 
 
SEGON. Aportar la quantitat de SEIXANTA-CINC MIL EUROS (65.000 €) a la 
Federació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.334.48901 convenis 
entitats culturals del pressupost de despeses d’aquest any. 
 
TERCER. El present conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 2014. 
 
QUART. Es faculta l’Il.lma. Sra. Alcaldessa i la regidora de Cultura per a la 
signatura d’aquest conveni. 
 
CINQUÈ. Aquest acord haurà de ser ratificat pel Ple de la Corporació en la 
propera sessió que celebri aquest òrgan. 
 
SISÈ. Notificar l'acord a la Federació d’Associacions pel Carnaval.” 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

8. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. PROPOSTA DE PREVISIÓ 
ECONÒMICA DE LA RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ DE RESTES 
VEGETALS PER A L’ANY 2014.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents que es destini la part econòmica dels 
les despeses originades durant tot el present any del 2014, referent a la gestió i 
recollida de la fracció de restes vegetals de les instal·lacions municipals de la 
Deixalleria “Punt Net” de Vilanova i la Geltrú, per part de l’empresa i gestor 
autoritzat, per un import estimat de 20.000,00 € amb càrrec a la partida 
53,162,2270000 “Punt Net”. 
 

9. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. PROPOSTA DE PREVISIÓ 
ECONÒMICA DE LA RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ DE 
RESIDUS ASSIMILABLES PER A L’ANY 2014.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents que es destini la part econòmica dels 
les despeses originades durant tot el present any del 2014, referent a la gestió i 
recollida de la fracció de residus assimilables de les instal·lacions municipals de 
la Deixalleria “Punt Net” de Vilanova i la Geltrú, per part de l’empresa i gestor 
autoritzat, per un import estimat de 30.000,00 € amb càrrec a la partida 
53,162,2270000 “Punt Net”. 



 

 

 
10. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. PROPOSTA DE PREVISIÓ 

ECONÒMICA DE LA RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ DE 
RUNES PER A L’ANY 2014.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents que es destini la part econòmica dels 
les despeses originades durant tot el present any del 2014, referent a la gestió i 
recollida de la fracció de runes de les instal·lacions municipals de la Deixalleria 
“Punt Net” de Vilanova i la Geltrú, per part de l’empresa i gestor autoritzat, per 
un import estimat de 16.000,00 € amb càrrec a la partida 53,162,2270000 “Punt 
Net”. 
 

11. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. SOL·LICITUD PRESENTADA 
PER A CONSTRUIR NAU INDUSTRIAL AÏLLADA DE PB+1PP, 
SITUADA A L’AVINGUDA COLL D’EN FERRAN, NÚM. 40. 
(883/2013) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per per 
a fer obres de construir nau industrial aïllada de PB+1PP, a l’avinguda Coll d’en 
Ferran, núm. 40. (Exp.000883/2013-OBR), d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 

 
12. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

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

 
S’aprova per unanimitat dels assistents la relació de llicències aprovades per 
decret. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
  
1. Sol·licitud presentada per a col·locar envà pluvial a la façana lateral, a l’avinguda 

del Garraf, núm. 11. (845/2013) 
 
2. Sol·licitud presentada per a legalitzar la reparació de la tanca del jardí, al carrer de 

l’Aigua Nova, núm. 13. (901/2013) 
 
3. Sol·licitud presentada per a obrir rasa d’1m per a localitzar arqueta de gas, al 

carrer de Gaspar d’Avinyó, núm. 28. (14/2014) 
 
4. Sol·licitud presentada per a obrir rasa d’1m per a localitzar arqueta de gas al 

carrer de Josep Coroleu, núm. 48B.  (15/2014) 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per a construir un lavabo a local comercial destinat a venda 

de vi, al carrer de les Premses, núm. 12B. (946/2013) 



 

 

 
2. Sol·licitud presentada per a treure els fals sostre de local comercial situat a la 

rambla de Josep Tomàs Ventosa, núm. 27. (4/2014) 
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals  
 
1. Sol·licitud presentada per a ampliar el bar amb taller de decoració de pastissos. 

(exp. Obres 398/2013).  
 
13. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

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

 
S’aprova per unanimitat dels assistents la relació de sol·licituds autoritzades pel 
procediment de comunicació prèvia. 
 
OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer de la 

Torre d’Enveja, núm. 25, 3r. 1a. (949/2013) 
 
2. Comunicació presentada per a  canviar banyera per plat de dutxa, a la rambla de 

la Pau, núm. 95, bxs. 3a. (956/2013) 
 
3. Comunicació presentada per a reformar el bany a l’avinguda de Francesc Macià, 

núm. 165A, 8è-1a. (962/2013) 
 
4. Comunicació presentada per a reformar bany al carrer de Cuba, núm. 49, 3r. 2a. 

(964/2013) 
 
5. Comunicació presentada per a reformar banys a la ronda Ibèrica, núm. 91,  1r. 

(965/2013) 
 
6. Comunicació presentada per fer una reparació de la terrassa del àtic del carrer 

de la Llibertat, núm. 16-18. (966/2013) 
 
7. Comunicació presentada per reformar i renovar els banys i cuina de l’habitatge 

del carrer de l’Alosa, núm. 4, bxs. (967/2013) 
 
8. Comunicació presentada per canviar uns armaris de fusta al carrer de Sitges, 

núm. 19, 3r. 3a. (970/2013) 
 
9. Comunicació presentada per reformar el bany i cuina i canvi integral del 

paviment de la rambla del Castell, núm. 96-98, 4r.1a. (973/2013) 
 
10. Comunicació presentada per reformar el bany del habitatge del carrer de 

l’Estany, núm. 1, 1r- 2a. (974/2013) 



 

 

 
11. Comunicació presentada per reformar bany  i cuina del habitatge del carrer del 

Rei Pere el Cerimoniós, núm. 65, esc H, Baixos 2a.(3/2014) 
 
12. Comunicació presentada per canviar rajoles i armaris de cuina de l’habitatge del 

carrer Sínia de les Vaques, núm. 9, 1r. 2a. (8/2014) 
 
13. Comunicació presentada per enrajolar bany i canviar sanitaris del habitatge del la 

plaça de Soler i Carbonell, núm. 25, 5r. 4a. (9/2014) 
 
14. Comunicació presentada per reformar cuina de l’habitatge del carrer de Sant 

Antoni, núm. 12, piso 2n. (10/2014) 
 
15. Comunicació presentada per canviar rajoles del  habitatge del carrer Llança, 

núm.  2, 2n. 2a. (18/2014) 
 
16. Comunicació presentada per substituir rajoles del bany, cuina i pintar sostres i 

balcons a l’habitatge del carrer Bruc, núm. 38, 2r. (0020/2014) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per a instal·lar una activitat de venda de fruita i verdures 

de proximitat, al carrer de Manuel de Cabanyes, núm. 30. (exp. Act 338/2013).   
 

14. MEDI AMBIENT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RETORN DE LA 
GARANTIA DIPOSITADA EN VIRTUT DEL CONTRACTE PER A 
LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA PER A OCUPACIÓ, SENSE 
TRANSFORMACIÓ D’ESPAIS DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, 
PER A APROFITAR ELS RECURSOS ENERGÈTICS 
RENOVABLES, EN ESPECIAL EL PROVINENT DEL SOL, PER A 
PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA I LA POSTERIOR VENDA 
A LA XARXA ELÈCTRICA.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents procedir a la devolució de l’aval per 
import de 7.828,60 € a l’empresa per respondre del retorn de la garantia 
dipositada en virtut del contracte per a la concessió d’una llicència per a 
ocupació, sense transformació d’espais del domini públic municipal, per a 
aprofitar els recursos energètics renovables, en especial el provinent del sol, 
per a producció d’energia elèctrica i la posterior venda a la xarxa elèctrica.  
 
 

URGÈNCIA 
 

PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 



 

 

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. 
 

15.  SECRETARIA GENERAL. CANVI EN LA FORMA DE GESTIÓ DE 
L’EMPRESA MUNICIPAL PIVSAM. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la incoació d’expedient per efectuar el canvi de forma de 
gestió dels serveis municipals que es prestaven de forma directa mitjançant la 
societat mercantil amb capital íntegrament municipal denominada PIVSAM, 
segons el seu objecte social, per passar a la gestió directa pels propis serveis 
de l’entitat local i que són els següents: 

 
a) Adquisició, per qualsevol títol, de terrenys i edificis i la promoció, gestió, 

administració, explotació, manteniment i alienació de qualsevol tipus de 
terrenys i immobles, ja siguin construïts o en fase de construcció o 
rehabilitació. 

 
b)  Adquisició, transmissió, constitució, modificació i extinció de tota mena de 

drets sobre béns mobles i immobles. 
 
c)  Promoure la posada en el mercat de sòl urbanitzat, a preus adequats 

amb fins socials, per tal d’evitar l’especulació del sòl, diferenciant l’oferta 
de béns i serveis urbanístics, segons les seves característiques i costos. 

 
d) Establir convenis amb organismes públics complementant les seves 

actuacions urbanístiques i amb els agents privats, aglutinant la 
cooperació de totes les iniciatives i mitjans amb la participació 
d’empreses, capital privat, inversionistes i propietaris de sòl urbanitzable. 

 
e)  Redactar, directament o a través de tercers, estudis, figures i instruments  

de planejament, programes, projectes d’urbanització, i projectes de gestió 
i execució urbanística, ja sigui de reparcel·lació en les seves diferents 
modalitats o expropiació i la presa de la iniciativa per a la seva tramitació. 

 
f) Executar, directa o per tercers, d’obres d’infraestructura, urbanització i 

edificació, dotació de serveis i instal·lacions d’ús públic. 
 
g)  Fomentar i executar la rehabilitació en qualsevol àmbit municipals, i 

especialment del casc urbà, altres zones especials i del seu entorn. 
 
h) Fomentar i executar la construcció, remodelació, rehabilitació, gestió i 

explotació, d’habitatges i locals, d’edificis, zones industrials i equipaments 



 

 

de qualsevol tipus, de promoció pública o privada, i la seva adjudicació en 
qualsevol règim previst legalment. 

 
i) Actuar com a beneficiària d’expropiacions. 
 
j) Impulsar la creació, participació i col·laboració en Juntes de Compensació i 

entitats urbanístiques en general, així com de tot tipus d’associacions 
administratives de propietaris que tinguin finalitat urbanística. 

 
k)  La promoció, gestió, administració i explotació del Patrimoni Municipal del 

Sòl. 
 
l)  Quan actuï com a administració actuant, ser receptora de la cessió a títol 

gratuït o de l’alienació directa de terrenys de patrimoni municipal del sòl i 
habitatge. 

 
m) Gestionar les entitats urbanístiques de conservació i administrar els 

recursos derivats d’aquestes activitats. 
 
n)  Gestionar el parc municipal d’habitatge. 
 
o) Gestionar l’oficina local d’habitatge, formalitzant els convenis necessaris 

amb altres administracions. 
 
p) Gestionar i executar de forma integral (planejament, projecte, contractació, 

adjudicació, obra i recepció, en la seva totalitat o en algunes de les seves 
fases), les obres i actuacions de l’administració, exercint com administració 
actuant quan l’administració competent ho acordi. 

 
SEGON. Aprovar l’inici de l’expedient de subrogació empresarial del personal 
de PIVSAM vinculat al servei que canvia la forma de gestió amb la subrogació 
dels següents treballadors segons les  condicions pactades i que consten en el 
punt número 4 d’aquesta proposta: 

 
� 52.210.241-B 
� 40.983.992-Q 
� 46.655.487-X 
� 18.993.385-P 
� 79.290.649-N 
�  

 
TERCER.  Requerir per incorporar al expedient la documentació següent:  
 
a) PIVSAM: El Secretari de l’empresa municipal i/o els seus assessors legals  

han de redactar un informe jurídic en relació al canvi parcial de gestió  
directa especificat anteriorment i es posi en relació amb la situació 



 

 

concreta de l’empresa. També haurien de redactar els acords escaients, 
per dur a efecte l’operació. 

  
b) PIVSAM: El gerent de l’empresa ha de preparar un document amb la 

relació detallada de la situació econòmica de la societat i, en concret, la 
relació del personal de l’empresa, relació dels contractes i convenis, o de 
qualsevol acte dels quals es derivin obligacions econòmiques o 
obligacions respecte a tercers, així com la relació de béns.   

 
c) DIRECTOR DE  RECURSOS HUMANS: S’ha de sol·licitar  l’emissió d’un 

informe en relació a la situació del personal de PIVSAM  que ha de passar 
a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, tenint en compte els pactes 
existents entre el personal i els diferents Ajuntaments. 

 
QUART. Adoptar els acords i actuacions necessàries per tal que l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú es subrogui en els drets i obligacions de PIVSAM i 
absorbeixi al seu personal  
 
CINQUÈ. A banda d’aquestes actuacions específiques, s’estima convenient 
que, des d’una perspectiva més global, es realitzin també les següents: 
 

c) INTERVENCIÓ MUNICIPAL: Caldrà sol·licitar un informe de 
l’Interventor Municipal en el qual analitzi les la globalitat d’actuacions i 
acords que es preveu adoptar i valori la seva conformitat a normativa 
des de la perspectiva pressupostària i de fiscalització de la despesa 
que sigui procedent.  

 
d) SECRETARIA GENERAL : han d’emetre un informe jurídic i redactar 

les propostes d’acord en relació als acords municipals a adoptar.  
 

SISÈ. ELEVAR, un cop emesos els informes corresponents i realitzats els 
tràmits corresponents, acord al Ple de la Corporació per a procedir a la 
l’aprovació inicial de la dissolució de dita societat municipal, que haurà de tenir 
lloc en el ple del mes de març.  
  
SETÈ. NOTIFICAR el present acord als d’interessats.  
 
 
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.  

 
 
 
 

 


