
 
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  29 
D’OCTUBRE DE 2013 

 

Acta núm. 41 

 
ASSISTENTS: 
 

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

MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
   

 
SECRETARI 
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 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 22 D’OCTUBRE. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 22 d’octubre. 

 
2. SECRETARIA. APROVAR LES NORMES DE FUNCIONAMENT 

INTERN DE LA COMISSIÓ D’ÈTICA I BON GOVERN. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar les normes de Funcionament 
Intern de la Comissió d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, d’acord amb que es recull en el punt cinquè del Codi d’Ètica i Bon 
Govern aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària del dia 8 d’abril 
de 2013. 



 
 
 

 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
3. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 

APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2013/37. 
 

4. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA 
ESPECIALITZAT DE LES REGIDORIES DE CONVIVÈNCIA I 
EQUITAT, I SERVEIS SOCIALS. 

 
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 negociat amb publicitat, i el plec de clàusules administratives 
particulars i tècniques per a la contractació del servei d’assessoria jurídica 
especialitzat de les regidories de Convivència i Equitat i Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Convocar licitació pel procediment negociat amb publicitat d’acord 
amb els articles 169 a 178 del TRLCSP, per un període de 3 anys prorrogables 
a un any més amb un pressupost anual de 10.890€ de base imposable i 
2.286,90 € d’IVA, que fan un total de TRETZE MIL CENT SETANTA-SIS 
EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (13.176,90 €). 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost del 2014 
i de la resta d’exercicis econòmics que equivalguin a les aplicacions 
08.169.2279903 i 35.231.2279900 (del pressupost 2013), fins a la finalització 
del contracte i de la pròrroga, a raó de mesos vençuts. 
 
QUART. Requerir el cap de Compres, Contractació i Serveis Generals que 
sol·liciti un mínim de tres ofertes a empreses capacitades, sempre que això 
sigui possible, per a la realització de l’objecte del contracte, d’acord amb el 
disposa l’art. 177.1 del TRLCSP. 
 
CINQUÈ. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 177 del  
TRLCSP.” 
 



 
 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVAR EL CONVENI 

PER A LA CESSIÓ, A PRECARI, DE LA FINCA REGISTRAL NÚM. 
52.092. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el conveni de cessió, a precari, 
de la finca amb número registral 52.092, situada entre la rambla de la Pau, 
carrer de la Boia, camí de l’Estany i rambla de Joan Baptista Pirelli, del 8 al 10 
de novembre de 2013, per ser utilitzat com aparcament dels vehicles dels 
participants a la Fira de Novembre 2013. 
 

6. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVAR LA 
PRÒRROGA DE LES LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DE DOMINI 
PÚBLIC PER A LA VENDA ATORGADES EL PASSAT 22 DE 
MARÇ AL MERCADAL DE LA COLLADA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents prorrogar el termini de vigència de les 
llicències provisionals atorgades per acord de la Junta de Govern Local del dia 
23 d’abril de 2013, fins al moment en què es produeixi l’adjudicació de les 
llicències d’ocupació definitives. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

 
7. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVAR EL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ EN L’ÀREA DE TELECOMUNICACIONS EN LA 
VIA PÚBLICA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el conveni de col·laboració, en 
l’àrea de telecomunicacions en la via pública. 

 
8. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR EL CERTIFICAT 

D’OBRES NÚM. 2, PER SUBSTITUCIÓ DEL FORJAT I PLATGES 
DE LA PISCINA MUNICIPAL. 

 
S’aprova el certificat d’obres núm. 2, per un import de SEIXANTA-QUATRE MIL 
SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (64.064,25€), per 
substitució del forjat i platges de la piscina municipal. 
 

9. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A FER REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP, SITUAT AL 
CARRER DEL PALMERAR, NÚM. 6. (801/2013) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir per a fer obres de reforma i 
rehabilitació de l'habitatge unifamiliar entre mitgeres de PB+2PP, situat al carrer 



 
 
 

del Palmerar, núm. 6, (Exp.000801/2013-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables.  
 

10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A CANVI D’ÚS DE LOCAL A HABITATGE AL C. DEL VAPOR, 
NÚM. 3, 3R I 4T. (682/2013) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència per a fer obres 
consistents en canviar l'ús del local desenvolupat en dos nivells i convertir-lo en 
un habitatge, situat al carrer del Vapor, núm. 3, 3r i 4t, (Exp.000682/2013-OBR) 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables. 

 
11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES I D’ACTIVITATS APROVADES 
PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. 

 
S’aprova una relació de llicències aprovades per decret per donar compte a la 
Junta de Govern. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per a legalitzar dos guals d’entrada i sortida de vehicles i 

retirada d’arbres a carrer de la Masia del Notari, núm. 23. (757/2013) 
 
2. Sol·licitud presentada per a legalitzar les obres de repicar revestiment en mal estat 

i reparar i pintar la façana al carrer de Bailén, núm. 21. (766/2013) 
 
3. Sol·licitud presentada per a impermeabilitzar la terrassa de la planta àtic al carrer 

d’Alexandre de Cabanyes, núm. 42. (768/2013) 
 
4. Sol·licitud presentada per legalitzar les obres realitzades en un habitatge existent 

que forma part d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer de Mèrida, núm. 13. 
(771/2013) 

 
5. Sol·licitud presentada per a reconstruir pendents de la terrassa per desguassar 

aigua pluvial al carrer del Tigre, núm. 26. (7772/2013) 
 
6. Sol·licitud presentada per a ampliar finestres a local de PB i netejar la part baixa de 

la façana a rambla de Josep Tomàs Ventosa, núm. 13 bxs. (783/2013) 
 
7. Sol·licitud presentada per a reparar i pintar la façana posterior a rambla Principal, 

núm. 15. (790/2013) 
 
8. Sol·licitud presentada per a fer reparació i restauració de la miranda de la façana 

amb bastida de menys de 3m al carrer de Santa Madrona, núm. 27. (792/2013) 
 



 
 
 

9. Sol·licitud presentada per a col·locar rajoles a pati interior al carrer de Montardo, 
núm. 21. (798/2013) 

 
10. Sol·licitud presentada per a obrir rasa d’1m per a canviar vàlvula de connexió de 

serveis, al carrer de Joan Maragall, núm. 7. (770/2013) 
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals 
 
1. Sol·licitud presentada per fer obres d’adequació d’un local per exercir l’activitat de 

bar (xarcuteria amb degustació)  a la rambla Principal, núm. 88, bxs. (721/13) 
 
12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

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

 
S’aprova una relació de sol·licituds autoritzades pel procediment de 
comunicació prèvia. 

OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a canviar la banyera per plat de dutxa al carrer de 

Pelegrí Ballester, núm. 16, 02-02. (765/2013) 
 
2. Comunicació presentada per a enrajolar la cuina, rehabilitar bany i canviar 

banyera per plat de dutxa al carrer de les Canàries, núm. 19-21, 03-03. 
(769/2013) 

 
3. Comunicació presentada per a impermeabilització puntual del terrat comunitari al 

carrer del Riudor, núm. 21. (773/2013) 
 
4. Comunicació presentada per a substituir paviment i revestiment a l’interior de 

l’habitatge al carrer de Santa Madrona, núm. 17-19, 03-01. (775/2013) 
 
5. Comunicació presentada per a arranjar humitats al terrat i filtracions d’aigua a 

l’àtic situat a la rambla Principal, núm. 15. (776/2013) 
 
6. Comunicació presentada per a arranjar la cuina al carrer del Correu, núm. 14, en. 

02. (780/2013) 
 
7. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de l’Estany, núm. 3, 02-

02. (781/2013) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 



 
 
 

1. Comunicació presentada per a legalitzar un centre cívic  (COMPEX) al carrer de 
Sant Joan, núm. 31-33. (362/13) 

 
2. Comunicació presentada per instal·lar un centre sociocultural al carrer dels 

Picapedrers, núm. 25, bxs. (349/13) 
 
3. Règim de comunicació presentat per obrir una activitat de venda de lluminàries a 

la rambla de la Pau, núm. 4, bxs. (350/13) 
 
4. Règim de comunicació presentat per instal·lar una perruqueria al carrer de Forn 

de Vidre, núm. 18, bxs. 2a. (361/13) 
 
5. Règim de comunicació presentat per instal·lar una botiga de venda de menjar per 

animals i complements al carrer del Doctor Zamenhof, núm. 23, local, B. (365/13) 
 
REPAR 
 
1. Règim de comunicació presentat per obrir un bar al carrer de les Balears, núm. 9, 

bxs. 1a. (259/13) 
 
2. Règim de comunicació presentat per instal·lar una activitat de forn de pa amb 

elaboració i desgustació (bar) a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 100, bxs. 
(249/13) 

 
3. Règim de comunicació presentat per obrir un bar restaurant a la rambla de la 

Pau, núm. 87, bxs. 1a. (352/13) 
 
4. Règim de comunicació activitat extraordinària, presentada per fer un concert 

benèfic a l’església, el dia 18 d’octubre de 2013. 
 
Annex III LPCAA 
 
1. Règim de comunicació presentat per instal·lar una activitat de venda de menjars 

per emportar a la ronda Ibèrica, núm. 137, bxs. 1a. (257/13) 
 
2. Règim de comunicació presentat per instal·lar una activitat de venda de menjars 

per emportar a la ronda Ibèrica, núm. 137, bxs. 1a. (257/13) 
 
 

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:45 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general.  
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                            Isidre Martí Sardà 
 

 
 


