
 

 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  9 
DE SETEMBRE DE 2014 

 

Acta núm. 32 

 

Assistents: 
 
 NEUS LLOVERAS I MASSANA 

GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
BLANCA ALBA PUJOL 
 
 
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
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. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE 
L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
2 DE SETEMBRE DE 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 2 de setembre de 2014. 
 

2. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 
DE LA DGAL DE NOMENAMENT AMB CARÀCTER ACCIDENTAL 
DE TRES FUNCIONARIS DE CARRERA PER OCUPAR EL LLOC 



 

 

DE TREBALL DE SECRETARIA EN CAS D’ABSÈNCIA DEL 
TITULAR. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“NOMENAR amb caràcter accidental els tres funcionaris de carrera de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que es detallen a continuació, per ocupar el 
lloc de Secretaria, per tal de cobrir les absències de la persona titular d’aquest 
lloc de treball per malaltia, gaudiment de vacances i altres supòsits d’absència, 
d’acord amb l’ordre de prelació que s’indica: 
 
Lloc de treball de Secretaria 
 
1r. suplent: senyor amb DNI: 46 318 935 V 
2n. suplent: senyor amb DNI: 39 904 405 A 
3r. suplent: senyor amb DNI: 46 613 426 Q 
 
Per tal que el nomenament accidental produeixi efectes, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú haurà de comunicar a aquesta Direcció General, prèviament 
o el mateix dia que es produeixi, l’absència que hagi de ser coberta pel 
funcionari nomenat, indicant la causa i el termini, o en el cas que aquest sigui 
incert haurà de comunicar la data en què la persona titular es reincorpori al seu 
lloc de treball. 
 
Aquesta resolució deixarà de produir efectes en el moment en què desaparegui 
qualsevol de les circumstàncies que necessàriament han de concórrer per a la 
seva adopció, circumstància que s’haurà de comunicar a aquesta Direcció 
General.” 
 

3. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ, PER 
AMPLIACIÓ, DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’ORGANITZACIÓ I 
GESTIÓ DEL CENTRE OBERT DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. MODIFICAR, per ampliació, el contracte de la gestió del servei 
d’organització i gestió del Centre Obert de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
en el sentit de: 
 
- Avançar la contractació dels 14 treballadors del servei del 15 al 30 de 
setembre, amb l’objectiu de preparar l’obertura del servei: coordinació 
d’informacions, contactes amb centres educatius, entrevistes amb les famílies, 
estructuració dels diferents grups de centre obert, coordinació interna entre 
grups del centre obert, etc. 
- Incrementar la contractació de 7 treballadors 1,5 hores setmanals. 
- Incrementar contractació coordinació 2 hores setmanals. 



 

 

- Enfortir el servei del mes de juliol amb un treballador més. Donar més pes a 
les tasques de reforç escolar i hàbits d’estudi. 
 
Aquesta ampliació suposarà un import de 15.000,00 € (QUINZE MIL EUROS) 
per curs, distribuïts de la següent forma: 
 
Inici contractació 15 set, 14 treballadors  5.803,20 € 
Increment 1,5 h/set, 7 treballadors  5.607,65 € 
1 treballador 15 h/set durant mes de juliol    854,28 € 
Increment 2 h/set coordinació   1.443,70 € 
Gestió del servei     1.291,17 € 
 
Aquesta quantitat s’imputarà a l’aplicació pressupostària 35.231.2279902. 
 
Amb l’ampliació del contracte l’import del curs serà de 165.000,00 €, que es 
pagaran en 11 mensualitats de 15.000,00 € (de setembre a juliol). 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa ACTUA, SCCL amb domicili al 
carrer Llull, núm. 17, 2n 9a, 08005 Barcelona, i CIF F-61826053. 
 
TERCER. Aprovar la minuta de l’addenda del corresponent contracte que 
s’adjunta com a annex. 
 
QUART. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

4. HISENDA. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
F/2014/25. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents la relació de factures número 
F/2014/25, per un import de TRES-CENTS SETANTA-TRES MIL CENT 
VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (373.188,92€).. 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

 5. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE DE 
SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN DOCUMENTACIÓ EN EL 
PROJECTE MUSEÍSTIC EL FAR. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar i adjudicar el contracte pel 
servei de tècnic en comunicació i mitjans audiovisuals pel projecte museístic EL 
FAR per un import total de 10.531,84 euros (DEU MIL CINC-CENTS TRENTA-
UN EUROS I VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS). 
 

 6. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE DE 
SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN COMUNICACIÓ I 



 

 

MITJANS AUDIOVISUALS PER AL PROJECTE MUSEÍSTIC EL 
FAR. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar i adjudicar el contracte pel 
servei de tècnic en comunicació i mitjans audiovisuals pel projecte museístic EL 
FAR per un import total d’11.490,16 euros (ONZE MIL QUATRE-CENTS 
NORANTA EUROS I SETZE CÈNTIMS). 
 

7. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE PER A 
LA CESSIÓ EN COMODAT D’OBRA PLÀSTICA.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
PRIMER. Acceptar la cessió gratuïta de la possessió i ús de l’obra, en règim de 
comodat, d’obra plàstica de la seva propietat anomenada “escultura PEÇA 
ESCRITA”. 
 
SEGON. Aprovar la minuta del contracte de comodat,  que regeix la forma de 
cessió  gratuïta de la possessió i ús de l’obra. 
 
TERCER. Es faculta l’Il·ma. Sra. Alcaldessa i la regidora de Cultura per a la 
signatura de tota la documentació que sigui necessària per a l’execució del 
present acord.  
 
QUART. Notificar aquest acord a l’interessat.   
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

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

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 “D’acord amb el que diu la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i, d’acord amb aquesta, la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, que delimiten l’àmbit de l’autonomia municipal, i 
concretament els seus articles 21.1.s), 25.1) i 63.2 1), respectivament, i que 
atorguen al municipi la competència sobre el servei públic de subministrament 
d’aigua, i el 31.1 del Reglament del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua 
Potable. 

 
Examinar l’escrit del gerent de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú 
SAM, al que s’acompanya una relació d’abonats al Servei, que tenen rebuts 
pendents de pagament, aquesta Junta de Govern Local, coneguts els 
antecedents que s’incorporen a aquesta proposta, acorda: 

 



 

 

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. 
 
SEGON. Facultar l’Il·lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 10:00 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
accidental. 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                               Josep Gomariz Meseguer 
 
 
 


