
 

 

 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  15 
D’OCTUBRE DE 2013 

 
Acta núm. 39 
 
Assistents: 

 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 
 ARIADNA LLORENS GARCIA 
 GLORIA GARCIA PRIETO 
 GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 

MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
   
SECRETARI 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió el Sr. CARLES GARCIA GUINDA (Comunicació) 
d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
El Sr. MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO, 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. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE 

L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL  DIA 8 D’OCTUBRE. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 8 d’octubre. 

 
2. SECRETARIA. DONAR COMPTE DE DIVERSES PERSONACIONS 

EN RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS. 
 

Es donar compte dels decrets sobre personacions en recursos contenciosos-
administratius. 
 
Secretaria 



 

 

 

 
1. Comparèixer i personar-se en el procediment 314/2013-4, davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, contra la resolució del Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de data 25 de juny de 2013, per a la 
incoació de l’expedient de regularització de l’IPC (revisió de preus), dels anys 
2011, 2012 i 2013, relatiu al contracte de gestió integrada del servei públic de 
neteja viària i recollida de residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, en règim 
de Concessió Administrativa. 
 
2. Comparèixer i personar-se en el procediment 195/2013, abreujat, Secció 2A, 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, contra el 
Decret de data 13 de novembre de 2012 del regidor d’Hisenda, Règim Intern i 
Seguretat Ciutadana de l’Excm. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, pel que 
s’adscriu al recorrent a un lloc de treball de Tècnic Superior de Salut Pública 
(A1-24).  
 
3. Comparèixer i personar-se en el procediment 266/2013, abreujat, Secció C, 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, contra el 
Decret de data 12 de desembre de 2012 del regidor d’Hisenda, Règim Intern i 
Seguretat Ciutadana de l’Excm. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, pel que es 
desestima la sol·licitud presentada pel Sr. Caparrós en data 14 de novembre de 
2012, de reconeixement del complement de penositat. 

 
SERVEIS A LES PERSONES 
 

3. ALCALDIA. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ACORD DE LA JGL 
DE DIA 24 DE SETEMBRE DE 2013, D’INCOACIÓ DE 
L’EXPEDIENT INFORMATIU EN RELACIÓ A L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES DEL SECTOR DE LA MASIA D’EN BARRERES II. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Antecedents de fet: 
 
I. Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 9 de setembre de 2013, que 
transcrit literalment diu: 
 
“Relació de fets 

 

Vist que la Junta de Govern Local de 6 d’agost de 2013 va prendre l’acord de 
reconeixement extrajudicial de crèdits per construcció murs i liquidació del 
contracte de les obres d’urbanització global del sector Masia d’en Barreres II 
 
Atès que un dels punts d’aquest acord diu que ha de ser ratificat pel Ple de la 
Corporació. 
 



 

 

 

Per tot l’exposat, aquest Ple de l’Ajuntament adopta el següent 
 

ACORD 
 
“ÚNIC.  RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’agost de 
2013, que diu literalment el següent: 
 
“Relació de Fets 

 

I.  En data 8 d’abril  de 2008 la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va 
acordar adjudicar les obres d’urbanització global del sector Masia d’en Barreres 
II de Vilanova i la Geltrú, per import de 4.212.078,82€. 
 
II.  Per acords de la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2009  i 
16 de febrer de 2010 es va procedir a la modificació del contracte per increment 
d’unitats d’obra,  treballs no contemplats al projecte i increment de l’IVA, per un 
import  de 4.410.085,76 € sense IVA, i  un import total de  CINC MILIONS  
CENT QUINZE MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-
VUIT CÈNTIMS (5.115.699,48 €)  amb l’IVA  inclòs. 
 
III.  En data 10 de febrer de 2012, es va procedir  a la signatura de l’Acta de 
Recepció corresponent al contracte d’execució de les obres del projecte 
d’urbanització global del sector Masia d’en Barreres II,  per part de l’esmentada 
empresa i els representants municipals així com la Direcció de l’obra. Aquesta 
acta de recepció va ser aprovada per la Junta de Govern Local en data 22 de 
maig de 2012.  
 
Segons informe de la Direcció d’obra de data 6 de maig de 2013 el preu final 
d’aquesta obra s’ha tancat  amb Control Qualitat inclòs, per import de QUATRE 
MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-UN MIL TRES-CENTS  VINT-I-NOU 
EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (4.261.329,41€) més l’IVA 
corresponent. 
 
IV.  D’acord amb l’informe tècnic incorporat a l’expedient, en el decurs de 
l’execució de les obres d’urbanització, va manifestar-se com a necessària, 
l’execució d’un determinat nombre de murs o murets de contenció, d’entitat 
diversa, en l’alineació de façana de determinades parcel·les, essent unes obres 
necessàries per a poder executar el projecte d’urbanització, independentment 
que no s’haguessin inclòs inicialment en el mateix. 
 
Aquests treballs eren urgents executar-los perquè sense procedir a resoldre 
d’alguna manera el desacord entre la rasant del vial i la de les parcel·les, no era 
possible prosseguir l’execució de les obres, circumstància aquesta, que sense 
perjudici  de que  s’haurien d’haver acabat construint els murs, s’hauria produït 
un sobre cost econòmic evident. 
 



 

 

 

Per altre part, s’ha comprovat que el projecte aprovat i adjudicat indicava una 
solució amb talussos que es va manifestar com a inadequada, en determinades 
parcel·les, pels motius exposats. 
  
Essent unes obres necessàries per a poder executar el projecte d’urbanització, 
independentment de que no s’haguessin inclòs inicialment en el mateix i de que 
fossin obres a executar a l’interior de l’alineació de façana, són obres 
repercutibles com la resta d’obres d’urbanització, a la totalitat dels propietaris, 
en proporció al percentatge de participació de les respectives finques 
adjudicades. 
 
V.  Aquestes obres s’han recollit en un projecte únic elaborat per part de 
l’empresa Promoció Industrial Vilanova Societat Anònima municipal (PIVSAM) 
com a projecte tècnic complementari d’urbanització relatiu al disseny, 
l’execució, determinacions tècniques i  valoració de les obres relatives als murs 
i murets situats entre el límit del vial i les parcel·les de la urbanització del sector 
Industrial Masia d’en Barreres II, amb un pressupost total de SIS-CENTS 
VUITANTA-TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB 
NORANTA-CINC CÈNTIMS (683.345,95 €) amb l’IVA inclòs, aprovat 
inicialment per la Junta de Govern Local en data 25 de setembre de 2012. 
Aquest pressupost inclou els honoraris corresponents redacció del projecte 
complementari i de  Direcció Facultativa per import de 30.786,92 euros sense 
IVA. 
 
VI.  Transcorregut el tràmit d’audiència corresponent i prèvia desestimació de 
les al·legacions presentades en dit tràmit,  la Junta de Govern Local en data 19 
de febrer de 2013 va aprovar definitivament  l’esmentat  projecte tècnic 
complementari  d’urbanització relatiu al disseny, l’execució i valoració dels murs 
situats entre el límit del vial i les parcel·les de la urbanització del Sector 
Industrial Masia d’en Barreres II d’aquest municipi. 
 
VII. Una vegada  s’han emès els informes corresponents, i en aplicació dels 
articles 23.1  e) del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
Règim local (RDL 781/1986, de 18 d’abril) i 60.2 del Reial Decret  500/1990, de 
20 d’abril que desenvolupa la Llei d’Hisendes Locals, procedeix efectuar el 
reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a la construcció dels murs i 
murets de contenció en l’alineació de façana de determinades parcel·les, 
corresponent al projecte tècnic complementari esmentat,  a favor de l’empresa 
adjudicatària que ha realitzat els treballs, per un import de 547.537,10 euros 
sense IVA, dels quals s’han certificat 477.034,62 euros, de les quals manca per 
certificar un import de 70.502,48 € sense IVA i amb el Control de Qualitat 
inclòs, d’acord amb l’informe emès al respecte que acompanya les factures ja 
aprovades que s’adjunten a aquest expedient. 
 
VIII. Atès que, per altra banda,  s’ha de procedir a la liquidació del contracte de 
les obres d’urbanització global  de la urbanització del Sector Industrial Masia 



 

 

 

d’en Barreres II, que d’acord amb l’informe emès per part de la Direcció 
facultativa és de 4.261.329,41€ amb el control del qual s’han girat certificacions 
per import de 3.932.721,53 euros, i d’acord amb l’informe emès per la Direcció 
facultativa, l’obra realment executada puja un import total de 4.261.329,41 €, 
del que resulta que manca pendent de certificar a favor del contractista per  
l’obra d’urbanització global un import de 328.607,88 euros, sense IVA. 
 
A l’expedient  figuren  incorporats informes de la direcció de les obres de les 
circumstàncies de l’execució, acreditant que s’han executat i validat les factures 
emeses,  informe relatiu a la liquidació econòmica de dites obres, així com  
l’informe corresponent per part de  l’Interventor Municipal.  
  
Fonaments de Dret 

 

I.  El RDL  3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector  Públic. 
 
II.  Articles 23.1 e) del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local (RDL 781/1986, de 18 d’abril) i 60.2 del Reial Decret  500/1990, 
de 20 d’abril, que desenvolupa la Llei d’Hisendes Locals, en quant a la 
competència del Ple per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de 
crèdits. 
 
PRIMER. 
1.1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, per a l’execució de les 
obres del projecte tècnic complementari d’urbanització relatiu al disseny, 
l’execució, determinacions tècniques i  valoració dels murs i murets situats 
entre el límit del vial i les parcel·les de la urbanització del Sector Industrial 
Masia d’en Barreres II “elaborat per part de l’empresa Promoció Industrial 
Vilanova, Societat Anònima Municipal  (PIVSAM) per un import  de CINC-
CENTS QUARANTA-SET MIL CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DEU 
CÈNTIMS (547.537,10€)  més l’IVA corresponent.   
 
1.2.  D’aquestes obres del projecte complementari relatives als murs i murets 
entre el límit del vial i les parcel·les, s’han girat i aprovat dins de les 
certificacions d’obra de la urbanització global del sector Masia d’en Barreres II,  
els següent imports d’acord amb l’informe tècnic emès al respecte i amb el 
detall següent : 
 

certificació 
import total 

s/ IVA 

Import 
corresponent als 

murs 
6 149.106,51  12.523,51  
7 470.961,02  84.755,90  
8 150.082,63  54.150,99  
9 221.807,91  106.753,87  



 

 

 

10 583.564,49  129.306,52  
11 257.454,55  53.540,91  
12 180.000,15  31.831,34  
13 35.290,65  0,00 
14 207.037,51  26.027,07  
15 58.649,98  -21.855,50  

   
      total  477.034,62 

 
De l’import total del projecte complementari dels murs que puja  547.537,10 
euros resta pendent per certificar l’import de 70.502,48 euros sense IVA. 
 
1.3. Aprovar la despesa de la part  pendent de certificar de les obres d’execució 
del projecte complementari  murs límit de parcel·les  que d’acord amb l’informe 
de PIVSAM incorporat a l’expedient, amb el Control de Qualitat inclòs, és d’un 
import de SETANTA MIL CINC-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT 
CÈNTIMS (70.502,48€) més l’IVA corresponent. 
  
SEGON. 
 
2.1. Aprovar la liquidació del contracte d’execució de les obres d’urbanització 
global del sector Masia d’en Barreres II, executades,  de conformitat amb 
l’informe emès per part de la direcció facultativa, aquesta obra  té un cost líquid 
final de QUATRE MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-UN MIL TRES-CENTS 
VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (4.261.329,41€) sense 
IVA. 
 
D’aquest import total  resta pendent de certificar la quantitat de  328.607,88 
euros, més l’IVA corresponent. 
 
2.2. Aprovar la despesa, amb el control de qualitat inclòs, de l’import de TRES-
CENTS VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS (328.607,88€)  més l’IVA corresponent. 
  
TERCER. En conseqüència l’import total de liquidació del contracte d’execució 
de les obres d’urbanització global del sector Masia d’en Barreres II  
(4.261.329,41 euros) més l’import corresponent al projecte complementari  
relatiu al disseny, l’execució, determinacions tècniques i  valoració  dels murs i 
murets situats entre el límit del vial i les parcel·les de la urbanització 
(547.537,10 euros) fan un cost total de les obres d’urbanització del Sector 
Industrial Masia d’en Barreres II  de QUATRE MILIONS VUIT-CENTS VUIT MIL  
VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS 
(4.808.866,51€) més l’IVA corresponent. 
 
D’aquest import total resta pendent de certificar, la part corresponent del 
projecte complementari dels murs (70.502,48 €)  i la part pendent de les obres 



 

 

 

d’urbanització (328.607,88€) que fan un total de TRES-CENTS NORANTA-
NOU MIL CENT DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (399.110,36€)  
més l’IVA corresponent.  
 
QUART. Aquest import (399.110,36€) es farà  efectiu amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40.151.60903 del vigent pressupost i es finançaran amb  les 
quotes urbanístiques complementàries que es derivin respecte als propietaris 
del sector industrial Masia d’en Barreres II, en proporció al percentatge de 
participació de les respectives finques adjudicades.  
 
CINQUÈ. Notificar el present acord a l’empresa i a PIVSAM i publicar-lo al 
Butlletí Oficial de la Província.  
 

SISÈ. El present acord es sotmetrà al proper Ple de la Corporació per a la seva 
ratificació.” 
 
II.  Vist que el govern municipal ja va manifestar en la sessió plenària la 
voluntat d’incoació d’un expedient informatiu. 
 
III. Vist allò que disposa la normativa vigent. 
 
Per tot això, es proposa la Junta de Govern Local 
 
ACORDA: 
 
“PRIMER. Aprovar la incoació d’un expedient informatiu en relació a la 
contractació, execució i liquidació de les obres d’urbanització del sector Masia 
d’en Barreres II. 
 
SEGON. Nomenar instructor de l’expedient, Secretari, i  suport administratiu en 
la incoació de l’expedient. 
 

4. PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE 
DONAR D’ALTA LES ENTITATS DE LA 384 A LA 386 AL 
REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents inscriure al Registre Municipal d’Entitats 
i Associacions de Vilanova i la Geltrú les següent entitats: 
 
384 ASSOCIACIÓ DE JOVES SOMIAR DESPERTS 
385 ASSOCIACIÓ DE CONSUM RESPONSABLE LA VINAGRETA 
386 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS NUCLI ANTIC 
 

5. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 



 

 

 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2013/35. 
 

6. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
APROVACIÓ DEL DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT DE 
LICITACIÓ DEL LOT 1 DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TELECOMUNICACIONS (VEU I DADES) PERA L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents desistir del procediment de licitació del 
LOT 1 del contracte del servei de Telecomunicacions (veu i dades) per a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
7. ESPORTS. APORTACIÓ ECONÒMICA A LA CONCESSIONÀRIA 

PARC DEL GARRAF SPORT, AIE, PER FER FRONT ALS 
HONORARIS DE L’EMPRESA. RUMBS, GRUP DE GESTIÓ I 
ASSESSORIA ESPORTIVA, SL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aportar la quantitat de 20.000 € a 
l’empresa PARC DEL GARRAF SPORT, AIE, exclusivament per al pagament 
de les factures que es deuen a l’empresa de Gestió i Consultoria Esportiva, SL, 
fins el desembre de 2013. Aquesta quantitat haurà de ser retornada a 
l’Ajuntament en el moment que es disposi del pla de viabilitat de la concessió 
que gestiona l’empesa abans esmentada. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

 
8. SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA. INTERRUPCIÓ 

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

 
S’aprova per unanimitat dels assistents 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. 
 

9. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA 
DE TAXI NÚMERO 19. 

  
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la transmissió de la llicència de 
taxi número 19 de Vilanova i la Geltrú. 

 



 

 

 

10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR L’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE D’OBRES DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ I 
MILLORA DEL PAS SOTA LA VIA DEL CARRER DE LA 
LLIBERTAT. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar l’adjudicació del contracte 
d’obres del projecte  “Ampliació i millora del pas sota la via del carrer de la 
Llibertat i reurbanització del tram del carrer entre els carrers Forn del Vidre i de 
l’Àncora“  de Vilanova i la Geltrú, per import de set-cents quaranta mil cent 
seixanta-nou euros amb vint-i-un cèntims (740.169,213€ ) més cent cinquanta 
cinc mil quatre-cents trenta-cinc euros amb cinquanta-tres cèntims (155.435,53 
€) del 21 per cent de l’IVA,  fa un import total de VUIT-CENTS NORANTA-CINC 
MIL SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(895.604,74€ ) amb l’IVA inclòs.  
 
Els termes del contracte seran els que es fixen al plec de clàusules 
administratives que ha servit de base a la licitació. 
 

11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES APROVADES PER 
DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. 

 
S’aprova una relació de llicències aprovades per decret.  
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per a fer reparació puntual de l’estructura d’un edifici 

plurifamiliar a la rambla de Salvador Samà, núm. 62-64. (705/2013) 
 
2. Sol·licitud presentada per a arranjar la façana amb bastida de menys de 3m al c. 

de Marquès del Duero, núm. 3. (736/2013) 
 
3. Sol·licitud presentada per a obrir rasa de 6m per a connexió de serveis al c. de les 

Magnòlies, núm. 1. (484/2013) 
 
4. Sol·licitud presentada per a obrir rasa de 1m per a localitzar vàlvula al c. del Rei 

Pere el Cerimoniós, núm. 29. (722/2013) 
 
5. Sol·licitud presentada per a obrir rasa de 1m per a anul·lar connexió de servei al c. 

de Joan d’Austria, núm. 24. (723/2013) 
 
6. Sol·licitud presentada per a obrir rasa de 1m per a canviar arqueta al c. de Joan 

d’Austria, núm. 17. (724/2013) 
 
7. Sol·licitud presentada per a obrir rasa d’1m per a localitzar vàlvula al c. 

d’Alexandre de Cabanyes, núm. 26-32, esc H. (725/2013) 
 



 

 

 

8. Sol·licitud presentada per a obrir rasa d’1m per a reparació d’arqueta al c. de 
Ferrer i Vidal, núm. 45. (727/2013) 

 
9. Sol·licitud presentada per a obrir rasa d’1m per a reparació de fuita al c. de Josep 

Anselm Clavé, núm. 75. (728/2013) 
 
10. Sol·licitud presentada per a obrir rasa d’1m per a reparació de fuita a av. de 

Cubelles, núm. 4. (729/2013) 
 
11. Sol·licitud presentada per a obrir rasa de 6m per a connexió de serveis al c. del 

Xartell, núm. 14. (745/2013) 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per a fer tancament d’espai del pati per a fer un magatzem a 

la rambla de Salvador Samà, núm. 11. (700/2013) 
 
2. Sol·licitud presentada per a substitució de la rampa d’entrada i canalització de les 

filtracions d’aigua a plaça de la Peixateria,  s/n. (738/2013) 
 

12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE SOL·LICITUDS D’ACTIVITATS AUTORITZADES 
PEL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ PRÈVIA. 

 
S’aprova una relació de sol·licituds autoritzades pel procediment de 
comunicació prèvia. 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per instal·lar un forn de pa i pastisseria al carrer de les 

Casernes, núm. 25, bxs. (331/13) 
 
REPAR 

 
1. Comunicació presentada per canvi de nom d’un bar restaurant a l’avinguda de 

Francesc Macià, núm. 119. (331/13) 
 
2. Comunicació presentada per canviar de nom un bar restaurant a la plaça de la 

Vila, núm. 14, bxs.2 (333/13) 
 
3. Comunicació presentada per canviar de nom un bar a l’avinguda de Francesc 

Macià,  núm. 161. (275/13) 
 

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. 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

13.  PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE MODIFICACIÓ DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ A PROMOCIÓ 
INDUSTRIAL VILANOVA, SAM, DE GESTIÓ DE LA FIRA DE 
NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents MODIFICAR L’ENCOMANA DE 
GESTIÓ de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú a l’empresa 
PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM, efectuada en data 30 de juliol de 
2012, recuperant les atribucions atorgades en aquella encomana, en relació a 
les següents tasques: 
 

1.- Fase Prèvia: 
 
- Estudi de Disseny i millores en la distribució d’espais i instal·lacions. 
 
- Disseny del Pla de producció i muntatge. 
 
- Coordinació del disseny del Pla de seguretat i autoprotecció de la Fira de 
Novembre. 
 
- Organització de les activitats paral·leles i de dinamització firal. 
 
2.- Fase d’Implementació: 
 
- Direcció i coordinació del muntatge d’instal·lacions i serveis. 
 
- Coordinació, negociació i seguiment de la producció general de la Fira. 
 
3.- Fase d’Execució: 
 
- Direcció i coordinació del manteniment d’espais i instal·lacions afectats per la 
Fira. 
 
- Direcció i coordinació dels moviments de materials i adequació d’espais. 
 
4.- Fase de Desmuntatge: 
 



 

 

 

- Direcció i coordinació del desmuntatge d’espais i instal·lacions. 
 
- Reagrupament i retorn de materials i infraestructures. 
 
5.- Fase de tancament: 
 
- Elaboració dels informes necessaris respecte a proveïdors. 
 
- Conformació de pagaments. 
 

Les característiques tècniques del servei que es recuperen per part de 
l’Ajuntament son: 
 
- Assumir els costos de lloguer, muntatge i desmuntatge dels estands, 
subministraments dels mateixos, així com de les estructures que s’habilitin. 
 
- Encarregar-se de la promoció de la Fira de Novembre a través de cartells, 
banderoles i presència en diversos mitjans de comunicació con premsa, ràdio i 
televisió local. 
 
- Gestionar el cobrament del preu de l’estand, així com dels complements 
sol·licitats per cada entitat. 
 
- Ubicar l’oficina permanent de la Fira i també, durant els dies previs i durant la 
Fira, un espai a prop del recinte firal que faci les funcions d’oficina de 
producció, equipat amb les instal·lacions elèctriques, sanitàries i de xarxa 
informàtica necessàries, així com dotar a l’equip de treball amb telefonia mòbil i 
recolzament administratiu, tècnic i logístic adient. 
 

Per tant, es mantenen, com a obligacions de PIVSAM en relació a 
l’encomana, les següents: 
 
1.- Seran a càrrec de PIVSAM tots els impostos i drets tributaris que gravin 
l’activitat objecte de la comanda. 
 
2.- PIVSAM serà responsable, civil i administrativament, davant de l’Ajuntament 
per les faltes en què incorrin els seus treballadors/es, i estarà obligada a 
indemnitzar per danys produïts a tercers, amb motiu d’una defectuosa prestació 
dels serveis. A tal efecte, subscriurà una pòlissa d’assegurança per 
responsabilitat civil, que cobreixi qualsevol reclamació relacionada amb els 
serveis que desenvolupi i pel període de durada de la comanda, sobretot pel 
que fa referència als danys que puguin afectar els usuaris dels serveis, 
obligant-se a presentar la documentació que així ho acrediti a l’Ajuntament. 
 
3- Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de seguretat 
social. 



 

 

 

 
4.- Facilitar trimestralment una còpia de la liquidació de les assegurances 
socials, degudament segellada, i amb caràcter anual còpia del rebut de 
l’assegurança que cobreixi les seves responsabilitats i els certificats d’estar al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
5.- Dur a terme el servei amb els mitjans humans i tècnics suficients. 
 
6.- Crear un servei permanent durant tot l’any d’Oficina de Fira de novembre 
que atengui els possibles expositors i sigui pro actiu en la recerca de nous. 
 
7.- Executar les tasques pròpies de cada Fase firal: 
 

Fase prèvia: 
 
· Disseny i dimensionament del projecte. 
 
· Definició d’estratègies i línies d’actuació i negociació. 
 
· Disseny de distribució i tarifes de contractació d’estands comercials. 
· Selecció i establiment d’acords amb proveïdors i col·laboradors d’acord amb el 
procediment municipal 
 
· Col·laboració en el disseny del Pla de producció i muntatge 
 
· Col·laboració en el disseny del Pla de Seguretat i autoprotecció de la Fira de 
novembre. 
 
· Disseny del Pla d’atenció a les entitats. 
 
· Col·laboració en la organització de les activitats paral·leles i de dinamització 
firal. 
 
Fase d’implementació: 
 
· Col·laboració en el muntatge d’instal·lacions i serveis 
 
· Coordinació de l’operativa de seguretat i protecció civil 
 
· Elaboració del procediment i circuit necessari per a executar el Pla d’atenció a 
l’expositor. 
 
Fase d’execució: 
 
· Col·laboració en el manteniment d’espais i instal·lacions afectats per la Fira 
 



 

 

 

· Direcció i coordinació del personal de seguretat, protecció civil i informadors. 
· Supervisió de la implantació del Pla de Seguretat i autoprotecció. 
 
· Coordinació del Pla d’atenció a l’expositor. 
 

Fase de desmuntatge 
 
· Col·laboració en el desmuntatge d’espais i instal·lacions. 
 
· Col·laboració en el retorn de materials i infraestructures. 
 
Fase de tancament: 
 
· Tancament pressupostari. 
 
· Elaboració de la memòria de valoració i propostes de millora. 
 
Les característiques tècniques més destacables del servei a prestar són: 
 
· La superfície de la Fira de Novembre és aproximadament de 67.000 m². 
 
· S’editarà una guia-directori gratuïta dels expositors per tal de que els visitants 
de la Fira puguin orientar-se en el seu recorregut i conèixer l’oferta dels 
diversos estands instal·lats (el nombre d’exemplars no serà inferior a 4.000). 
 
· Tanmateix haurà d’encarregar-se de la promoció de la Fira de Novembre a 
través de cartells, banderoles i la presència en diversos mitjans de comunicació 
com premsa, ràdio i televisió local. 
 
· S’haurà de mantenir els continguts de la web dedicada a la fira: 
www.firadenovembre.com durant tot l’any. 
 
· PIVSAM ha d’organitzar, en coordinació amb l’Ajuntament, activitats 
complementàries que enriqueixin i dinamitzin la Fira (tallers, actuacions, 
concerts, etc.). 
 
Aquestes activitats tindran un doble contingut dirigides a la ciutadania en 
general i les dirigides a les empreses, comerciant i dinamització del teixit 
econòmic de la ciutat. El promig d’activitats realitzades els darrers dos anys ha 
estat d’un centenar. L’aportació econòmica que assigna l’Ajuntament per a la 
realització d’aquestes activitats és de 40.000 euros. 
 
· En tots els materials o suports informàtics que es realitzin, haurà de fer 
constar, que la Fira de Novembre està organitzada per l’excel·lentíssim 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, així com incloure els logotips d’entitats 
col·laboradores que s’indicaran en el seu moment a l’adjudicatari. 



 

 

 

 
· Tot el material publicat es realitzarà en català i serà supervisat i aprovat 
prèviament a la seva impressió per l’Ajuntament. 
 
· No es podrà posar a la venda entrades. L’entrada és lliure i gratuïta. 
 
· PIVSAM realitzarà la inscripció dels organismes, institucions i demés entitats 
que desitgin ocupar un estand a la Fira. 
 
· Es crearà un Comitè tècnic per tractar i ajudar a la planificació dels aspectes 
més tècnics de la Fira i un Consell assessor format per representants d’entitats 
i membres destacats del sector socioeconòmic de la ciutat designats per 
PIVSAM i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 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 
 


