ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3
DE NOVEMBRE DE 2015
Acta núm. 39
ASSISTENTS:
NEUS LLOVERAS MASSANA
GLÒRIA GARCIA PRIETO
TERESA LLORENS CARBONELL
ARIADNA LLORENS GARCIA
GERARD LLOBET SÁNCHEZ
SECRETARI GENERAL
ISIDRE MARTÍ SARDÀ
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
TRESORERA
PILAR TENA CASABÓN
Assisteix a la mateixa reunió els Srs. GERARD FIGUERAS ALBA, JOAN
GIRIBET DE SEBASTIAN, i GISELA VARGAS REYES i 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:
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
SECRETARIA GENERAL
1.

FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2015.

S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la sessió ordinària del dia 27
d’octubre de 2015.
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2.

SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ EXP. RECLAMACIÓ
PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER LA
LLETRADA
ANNA
M.
TARRAGÓ
BARBADILLO
EN
REPRESENTACIÓ DEL SR. JOSEP JOAN MASSANA SERRA,
PER L’ACCIDENT PATIT AMB LA MOTOCICLETA HONDA AMB
MATRÍCULA 6405-FLD, AL C. DE JOSEP COROLEU, NÚM. 81,
COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’EXISTÈNCIA D’UNA TACA D’OLI
A LA CALÇADA, EN DATA 16/07/2014. EXP. 000083/2015-REC.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat
Patrimonial de l’Administració núm. 000083/2015-REC, instat per la lletrada
ANNA M. TARRAGÓ BARBADILLO en representació del senyor JOSEP JOAN
MASSANA SERRA, per l’accident patit amb la motocicleta HONDA amb
matrícula 6405-FLD, al c. de Josep Coroleu, núm. 81, com a conseqüència de
l’existència d’una taca d’oli a la calçada, en data 16/07/2014. Reclamant com a
rescabalament una suma de SIS MIL SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS
AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (6.757,88€).
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís
Herrera.
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TERCER. Donar trasllat a la part interessada de l’informe del tècnic
responsable de Residus i Neteja viària, i del present acord.
QUART. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir
del següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes
al·legacions, documents o informacions que estimi convenient al seu dret i
proposi quantes proves siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.”
3.

SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ EXP. RECLAMACIÓ
PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PEL
LLETRAT JOSEP M. GONZÁLEZ GARCIA, EN REPRESENTACIÓ
DEL SR. JAVIER AYORA BRUIX I DE LA COMPANYIA
ASSEGURADORA ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A., PELS DANYS PATITS AL SEU VEHICLE
PORSCHE 911 AMB MATRÍCULA 1305-DVL, OCASIONATS PER
LA RETIRADA AMB LA GRUA MUNICIPAL AL C. DE MANUEL DE
CABANYES, NÚM. 1, EN DATA 22/05/2015. EXP. 000092/2015REC.
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S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat
Patrimonial de l’Administració núm. 000092/2015-REC, instat pel lletrat JOSEP
MARIA GONZÁLEZ GARCIA, en representació del senyor JAVIER AYORA
BRUIX i de la companyia asseguradora ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS
Y REASEGUROS, S.A., pels danys patits al seu vehicle PORSCHE 911 amb
matrícula 1305-DVL, ocasionats per la retirada amb la grua municipal al c. de
Manuel de Cabanyes, núm. 1, en data 22/05/2015. Reclamant com a
rescabalament una suma de QUATRE CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB
VUITANTA-TRES CÈNTIMS (496,83€) pel senyor JAVIER AYORA BRUIX, i la
suma de CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS (153,49€) per ALLIANZ COMPANYIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís
Herrera.
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TERCER. Donar trasllat del present acord i de l’informe emès per la Policia
Local a la part interessada.
QUART. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir
del següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes
al·legacions, documents o informacions que estimi convenient al seu dret i
proposi quantes proves siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.”
4.

SERVEIS
JURÍDICS.
APROVAR
INCOACIÓ
EXP.
DE
RECLAMACIÓ
PER
RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL,
FORMULAT PEL SR. HERMINIO MARTÍNEZ PÉREZ, PER LA
CAIGUDA AL PAS DE VIANANTS DE LA RBLA. DE SALVADOR
SAMÀ, NÚM. 97, A CAUSA DEL MAL ESTAT DE LA CALÇADA,
EN DATA 13/02/2015. EXP. 000028/2015-REC.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat
Patrimonial de l’Administració núm. 000028/2015-REC, instat pel senyor
HERMINIO MARTÍNEZ PÉREZ, per la caiguda al pas de vianants de la Rbla.
de Salvador Samà, núm. 97, a causa del mal estat de la calçada, en data
13/02/2015. Reclamant com a rescabalament una suma de VUIT-CENTS
EUROS (800,00€).
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SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís
Herrera.
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TERCER. Donar trasllat a la part interessada de l’informe del responsable de la
USM, i del present acord.
QUART. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir
del següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes
al·legacions, documents o informacions que estimi convenient al seu dret i
proposi quantes proves siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.
ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
5.

ESTADÍSTICA. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE
LLOCS RESERVATS PER A LA COL·LOCACIÓ GRATUÏTA DE
CARTELLS DE PROPAGANDA ELECTORAL, PER LES
PROPERES ELECCIONS A LES CORTS GENERALS, 20 DE
DESEMBRE DE 2015.

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la designació dels
emplaçaments d’ús gratuït reservats per a aquest ajuntament, als efectes de la
campanya electoral i comunicar a la Junta Electoral el llistat dels emplaçaments
disponibles d’ús gratuït reservats per a propaganda electoral.”
6.

ESTADÍSTICA. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE
LOCALS OFICIALS I LLOCS PÚBLICS RESERVATS PER A
ACTES ELECTORALS PROPERES ELECCIONS A LES CORTS
GENERALS, 20 DE DESEMBRE DE 2015.

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la designació dels locals
oficials i llocs públics reservats per aquest ajuntament, als efectes d’actes de
campanya electoral i comunicar a la Junta Electoral el llistat de locals i llocs
públics reservats per a actes de campanya electoral.”
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
7.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. APROVACIÓ
DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I CONTROL DEL MERCADAL DEL
CENTRE DELS DISSABTES DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
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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 servei de vigilància i control del Mercadal del Centre dels
dissabtes 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, anualment, fins a dos
anys més, amb un pressupost màxim anual de 25.000,00 € (VINT-I-CINC MIL
EUROS), més 21% d’IVA.
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària de PIVSAM del pressupost
del 2016 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.
QUART. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i
concordants del TRLCSP.”
8.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. APROVACIÓ
DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I CONTROL DEL MERCADAL DE LA
COLLADA DELS DIUMENGES 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 servei de vigilància i control del Mercadal de La Collada dels
diumenges 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, anualment, fins a dos
anys més, amb un pressupost màxim anual de 8.500,00 € (VUIT MIL CINCCENTS EUROS), més 21% d’IVA.
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària de PIVSAM del pressupost
del 2016 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.
QUART. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i
concordants del TRLCSP.
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TERRITORI I ESPAI URBÀ
9.

COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM.
INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A ABONATS
AMB REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. 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.
La relació comença amb PROVIDÈNCIA CAMPALANS FRANCH i finalitza amb
MARISOL NIEVES VIDAL.
SEGON. Facultar la Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat del present acord.”
10. URBANISME.
ATORGAR
LLICÈNCIA
SOL·LICITADA
PRESENTADA PEL SR. FRANCISCO SOLÀ GARCIA, PER
AMPLIAR PART DE LA PRIMERA PLANTA DE L’EDIFICI
COMERCIAL ENTRE MITGERES DE PB+1PP, SITUAT A LA
RAMBLA DE JOSEP ANTONI VIDAL, NÚM. 27. (901/2015)
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència d’obres
sol·licitada per FRANCISCO SOLÀ GARCIA, per a ampliar part de la
primera planta de l'edifici comercial entre mitgeres de PB+1PP, a la rambla
de Josep Antoni Vidal, núm. 27. (Exp.000901/2015-OBR) d'acord amb la
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables.
11. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA
SOL·LICITADA PER
TELEFÒNICA,
PER
A
L’AMPLIACIÓ
DEL
PLA
DE
DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA, APROVAT SEGONS
ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29 DE
JULIOL DE 2014. (635/2014)
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar l’ampliació del Pla de Desplegament d’estesa de fibra
òptica fins a la llar (FTTH) a Vilanova i la Geltrú, aprovat segons acord de la
Junta de Govern del dia 29 de juliol de 2014, d’acord amb la sol·licitud
presentada per TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, i de conformitat amb l’article
34, apartat 6 de la Llei de Telecomunicacions 9/2014, de 9 de maig.
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L’ampliació de l’estesa de fibra òptica inclou els sectors de Santa Maria de
Cubelles i el Prat de Vilanova, situats en el municipi de Vilanova i la Geltrú,
d’acord amb la documentació gràfica annexa a la mateixa sol·licitud.
SEGON. L’aprovació d’aquesta ampliació queda condicionada al compliment
de les mateixes prescripcions especificades a l’acord d’aprovació del Pla de
Desplegament concedit per la Junta de Govern Local del dia 29 de juliol de
2014.
TERCER. Notificar el present acord a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U..
QUART. Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del
Defensor de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els
drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes
aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El
seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.
CINQUÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de
reposició davant la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la desestimació
del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es
produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva
interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar
des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui
desestimat.”
12. URBANISME. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ
D’ALCALDIA (D151103).
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
1.

Sol·licitud presentada pel Sr. JULIAN APARICIO CANTERO, per a reparar el
sostre i el paviment de l’escala, al carrer de les Tires, núm. 16. (812/2015)

2.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a pintar la façana
al carrer de Ramon y Cajal, núm. 6, 1r.1a. (819/2015)
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3.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a sanejar parets
de la part baixa de façana al carrer del Doctor Zamenhof, núm. 31. (893/2015)

4.

Sol·licitud presentada per CARMEN DOMINGO SALVANY, per a pròrroga per a
finalitzar l’execució del projecte 1224/2010, per a la reforma interior i divisió en
règim de propietat horitzontal, per a convertir un habitatge unifamiliar en un edifici
plurifamiliar de 3 habitatges i 2 locals, situat al carrer del Mig, núm. 24. (905/2015
// 1214/2010)

5.

Sol·licitud presentada pel Sr. JOSÉ VIÑAS HERNÁNDEZ, per a construir piscina
al carrer del Margalló, núm. 4. (935/2015)

6.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a pròrroga de la
llicència 367/2015, per a rehabilitar els balcons de la façana al carrer de Sitges,
núm. 32. (953/2015 //367/2015)

7.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar balcons
de l’edifici a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 161, Esc. C. (959/2015-OBR /
228/2011-DHAB).

8.

Deixar en suspens la tramitació de la sol·licitud presentada per GAS NATURAL
SDG, SA, per a obrir una rasa de 2 m per a renovar connexió de servei de gas a
l’avinguda de Cubelles, núm. 6. (932/2015)

9.

Deixar en suspens la tramitació de la sol·licitud presentada per GAS NATURAL
SDG, SA, per a obrir una rasa d’1m per a fer connexió de servei de gas al carrer
dels Estudis, núm. 13. (938/2015)

10. Deixar en suspens la tramitació de la sol·licitud presentada per GAS NATURAL
SDG, SA, per a obrir una rasa de 73 m per a fer connexió de servei de gas al
carrer de Solicrup, núm. 21. (939/2015)
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS
1.

Sol·licitud presentada per SCHELECKER, SA, per a canviar rètol de local
comercial, a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 131, bxs.1a. (728/2015)

2.

Sol·licitud presentada per la Sra. M. ÀNGELS LORENTE MAS, per a eliminar
envans de pladur i sanejar parets i sostres a local situat al carrer de les Balears,
núm. 11. (820/2015)

3. Sol·licitud presentada per la Sra. MARIA TERESA DOMENE PLANAS, per a
adequació de local comercial destinant a centre mèdic, al carrer dels Caputxins,
núm. 7. (887/2015)
4.

Sol·licitud presentada per EL GALL DE CORRAL, per a instal·lar rètol a local
comercial situat al carrer de Pelegrí Ballester, núm. 16, bxs. (922/2015)

5.

Sol·licitud presentada per la Sra. ISABEL GORDILLO CANTERO, per a canviar
fals sostre, pavimentar de nou, col·locar porta i pintar local destinat a oficina
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immobiliària, a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 165, Esc. A, bxs. 5a.
(923/2015)
6.

Sol·licitud presentada per FRANCHISIN CALZEDONIA ESPAÑA, SA, per a pintar,
netejar local i rètol per a exercir l’activitat de venda de roba, a la rambla Principal,
núm. 18. (926/2015)

7.

Sol·licitud presentada per SOCIETAT CULTURAL LA GRAN PENYA, per a
enderrocar envà entre dues sales a la segona planta de l’edifici, situat a la rambla
Principal, núm. 52. (927/2015)

8.

Sol·licitud presentada per la Sra. M. PILAR GONZÁLEZ MURILLO, per a instal·lar
parquet i pintar local destinat a oficines al carrer de Lepant, núm. 10 bxs. dreta.
(936/2015)

13. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE
COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. (CP151103)
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions
prèvies i declaracions responsables presentades per l’interessat.
OBRES
Obres menors
1.

Comunicació presentada per la Sra. SANDRA ARENAS GARCIA, per a reposar
pedra de la tanca exterior i pintar a nivell de la planta baixa la zona de la rampa
d’accés al pàrquing, a la ronda Ibèrica, núm. 247. (828/2015)

ACTIVITATS
Innòcues
1.

Comunicació presentada pel Sr. JUAN VILLAR FERNÁNDEZ, per instal·lar un
centre de repàs, al carrer de Menéndez y Pelayo, núm. 44-46. (343/15)

2.

Comunicació presentada per INVENTIA PROJECTES EDUCATIUS, SL, per
instal·lar una acadèmia de formació (no reglada) i couching al carrer de Ramon y
Cajal, núm. 32. (354/15)

3.

Comunicació presentada pel Sr. ABDELHAKIM SABER, per instal·lar una botiga
de fruites i verdures a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 71. (355/15)

LPCAA
1.

Comunicació presentada per BROSNANN CREACIONES, SL, per a canviar de
nom la legalització de l’edifici activitats recreatives i comercials i aparcament del
carrer de la Calç, núm. 2. (339/15)
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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 pormenoritzat 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.
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
14. JOVENTUT. APROVACIÓ, SI ESCAU, ALLIBERAR EL
ROMANENT DE LA PARTIDA 09.337.62206 NAU MUSEU DEL
FERROCARRIL 2A. FASE.
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar alliberar de la partida
09.337.62206 la quantitat de (43.571,87 €) i traspassar aquesta quantitat a la
partida 09.933.62200 Adaptació Espai Multifuncional per realitzar les obres
objecte d’aquesta partida.
TERRITORI I ESPAI URBÀ
15. URBANISME.
APROVAR
INICIALMENT
EL
PROJECTE
D’ACTUACIONS PUNTUALS EN L’ESTRUCTURA DE LA
COBERTA SOBRE LA PINACOTECA, LA BIBLIOTECA I EL
PORXO D’ACCÉS A LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR
BALAGUER.
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar inicialment el projecte bàsic i
executiu “Actuacions puntuals en l’estructura de la coberta sobre la
pinacoteca, la biblioteca i el porxo d’accés a la Biblioteca Museu Víctor
Balaguer” de Vilanova i la Geltrú, que conté l’Estudi de Seguretat i Salut,
redactat per part de l’arquitecta municipal senyora Anabel Fuentes i Montiel,
amb un pressupost de vint-i-cinc mil nou-cents vuitanta-cinc euros amb trentacinc cèntims (25.985,35€) sense IVA, més cinc mil quatre-cents cinquanta-sis
euros amb noranta-dos cèntims (5.456,92€) del 21 per cent de l’IVA, fan un
pressupost per contracte de TRENTA-UN MIL QUATRE-CENTS QUARANTADOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (31.442,27€) amb l’IVA inclòs .
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:50 hores, de la
que s’estén la present acta que firma el president amb mi, el secretari general.
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Neus Lloveras Massana

Isidre Martí Sardà
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