
 

 

 
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  16 

DE SETEMBRE DE 2014 
 
Acta núm. 33 
 
Assistents: 

 
 ARIADNA LLORENS GARCIA 

GLÒRIA GARCIA PRIETO 
FRANCESC SÁNCHEZ VERA 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBA 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 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 ESCAU, DE 
L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
9 DE SETEMBRE DE 2014.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 9 de setembre de 2014. 
 

2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE 
DECLARACIÓ DE PROCEDIMENT DESERT DE LA 



 

 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA PER A LA FIRA 
DE NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar desert el procediment obert. 
 
SEGON. Licitar el servei de seguretat per procediment negociat, en base al 
supòsit legal previst a l’article 170 lletra c) del TRLCSP, al haver quedat desert 
el previ procediment de licitació d’aquest servei que es va realitzar per el 
procediment obert.   
 
TERCER. Els plecs de clàusules administratives i tècniques d’aquest 
procediment de contractació seran els aprovats per acord de JGL de data 15 de 
juliol de 2014 amb excepció de les particularitats següents: 

 
a)  Es sol·licitaran ofertes a tres empreses capacitades per a que presentin la 

seva oferta, així com la resta de documentació en els plecs de clàusules, 
en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de la 
recepció de la corresponent invitació.  

 
b)  L’obertura dels sobres amb les ofertes i documentació presentades es 

realitzarà per la Mesa de contractació en un sol acte; que es durà a terme 
en el termini de 3 dies hàbils a partir del dia en què s’hagin presentat totes 
les ofertes o a partir del transcurs del termini de 10 dies per a la seva 
presentació. Els membres de la mesa es reuniran a porta tancada a les 
12h a la sala de premsa de l’Ajuntament.  

 
c)  Una vegada obertes les ofertes, es remetran als tècnics municipals 

competents per a que informin sobre les mateixes i realitzin les 
negociacions oportunes. En el termini màxim de 3 dies hàbils els tècnics 
presentaran els seus informes amb el resultat de les negociacions 
efectuades.  

 
d)  La mesa de contractació es reunirà a porta tancada l’endemà de disposar 

dels informes tècnics, a les 12h a la sala de premsa de l’ajuntament, per 
tal de  formular la proposta d’adjudicació a l’òrgan competent.  

 
e)  Un vegada efectuada aquesta l’òrgan competent adoptarà la resolució 

sobre la contractació que estimi més convenient.  
 

QUART. Publicar el present acord al perfil del contractant i sol·licitar les ofertes 
oportunes a les empreses que puguin estar interessades en aquesta 
contractació. 

 



 

 

CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de tota la documentació que 
sigui escaient per a l’execució d’aquest acord i de la contractació d’aquest 
servei. 
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

3.  HISENDA. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
F/2014/26. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2014/26, per un import de SET-CENTS NORANTA-VUIT MIL SET-CENTS 
SETANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (798.770.27€). 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 
4. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 

DEL PAGAMENT DE LA FACTURA NÚM. DVP14-771 
PRESENTADA PER L’EMPRESA DIARI DE VILANOVA, SL. 

 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 

5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. PROGRAMA DE SUPORT 
A INICIATIVES D’ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar el programa de suport a iniciatives d’economia social i 
cooperativa a Vilanova i la Geltrú, elaborat per la Regidoria de Promoció 
Econòmica i Turisme. 
 
SEGON. Destinar per a dur a terme el citat programa un pressupost de DEU 
MIL EUROS (10.000 €) amb càrrec a la partida 10.432.2279902 del vigent 
pressupost de la Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme.” 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

6.  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.” 
 

7. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR 
DEFINITIVAMENT EL PROJECTE EXECUTIU D’OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ D’UNA PISTA ESPORTIVA EXTERIOR 
COBERTA ADJUNTA AL PAVELLÓ POLIESPORTIU DEL 
GARRAF. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
“PRIMER. Aprovar  definitivament el projecte executiu  d’obres  per a la  
construcció d’una pista esportiva exterior coberta, adjunta al pavelló 
poliesportiu del Garraf  redactat per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
que inclou  l’Estudi de Seguretat i Salut, amb un pressupost d’execució per 
contracte que es desglossa en dues fases: 
 
- FASE I:  dos-cents noranta-tres mil  dos-cents euros amb disset cèntims 
(293.200,17€) més 61.572,04 corresponent al  21 per cent de l’IVA, fan un total 
de tres-cents cinquanta-quatre mil set-cents setanta-dos euros amb vint-i-un 
cèntims  (354.772,21€). 
 
- FASE II: dos-cents dos mil quatre-cents setanta-cinc euros amb vint-i-tres 
cèntims (202.475,23€)  més  42.519,80€ del 21 per cent de l’IVA,  fan un total 
de dos-cents quaranta-quatre mil nou-cents noranta-cinc euros amb tres 
cèntims ( 244.995,03 €). 
 
Aquestes dues fases  fan un total del pressupost d’execució per contracte de 
cinc-cents noranta-nou mil set-cents seixanta-set euros amb vint-i-quatre 
cèntims (599.767,24€) amb l’IVA inclòs.  
 
SEGON. Es designa la cap de l’Oficina de Supervisió de Projectes. 
 



 

 

TERCER. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida  33.342.622.04 
(Ampliació Pavelló)  del vigent Pressupost.  
 
QUART. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de l’ajuntament.” 
 

8. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR 
DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D’OBRES MENORS 
D’ADEQUACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA PER AL BANC 
D’ALIMENTS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
“PRIMER.  Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu d’obres menors 
per a l’adequació del local de planta baixa de l’antic economat de la Pirelli,  
situat al carrer del Recreo, núm. 6-14, per a ubicar el servei social de distribució 
d’aliments, redactat per part de l’arquitecte tècnic municipal i l’enginyer tècnic 
municipal, que inclou l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, amb un pressupost  
que puja cinquanta-vuit mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb deu cèntims  
(58.255,10 €)  més  dotze mil dos-cents trenta-tres euros amb cinquanta-set 
cèntims (12.233,57€) del 21 per cent de l’IVA, fan un total del pressupost 
d’execució per contracte de SETANTA MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT 
EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS  (70.488,67€) amb l’IVA inclòs.  
 

SEGON. Aquest import es farà efectiu quant a 48.000€ amb càrrec a la partida 
35,231,2279901 ( Banc Aliments) i quan a 22.488,67€ amb càrrec a la partida 
35,231,2279900 del vigent Pressupost. 
 
TERCER. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de l’ajuntament.” 
 

9. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR LA RELACIÓ 
NÚM. 3 DE LA  PARTIDA D’IMPREVISTOS DEL PROJECTE 
D’AMPLIACIÓ I MILLORA PAS SOTA VIA  C. LLIBERTAT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la relació núm. 3 de l’obra executada, que s’ha de 
descomptar de l’increment de la partida d’imprevistos ofertada per l’empresa 
adjudicatària COPCISA, SA, de les obres del projecte “Ampliació i millora del 
pas sota la via del carrer Llibertat i reurbanització del carrer en el tram comprés 
entre els carrers del Forn del Vidre i de l’Ancora”,  que correspon a imprevistos 
de l’estructura i d’altres  amb un cost  de VINT-I-SIS MIL  CINC-CENTS 
TRENTA-SET EUROS AMB UN  CÈNTIM (26.537,01€) amb el 21 per cent de 
l’IVA inclòs. Aquest import no representa cap cost per a l’ajuntament.  
 



 

 

SEGON. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del  present acord.” 

 
10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR LA RELACIÓ 

NÚM. 4 DE LA PARTIDA D’IMPREVISTOS DEL PROJECTE 
D’AMPLIACIÓ I MILLORA PAS SOTA VIA C. LLIBERTAT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la relació núm. 4 de l’obra executada, que s’ha de 
descomptar de l’increment de la partida d’imprevistos ofertada per l’empresa 
adjudicatària COPCISA, SA, de les obres del projecte “Ampliació i millora del 
pas sota la via del carrer de la Llibertat i reurbanització del carrer en el tram 
comprés entre els carrers del Forn del Vidre i de l’Ancora”,  que correspon a 
imprevistos de l’estructura i d’altres amb un cost de VINT MIL  SIS-CENTS 
ONZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (20.611,41€) amb el 21 per 
cent de l’IVA inclòs. Aquest import no representa cap cost per a l’ajuntament.  
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del  present acord.” 
 

11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR LA FITXA DEL 
PROJECTE PER A LA REALITZACIÓ DE DIVERSES 
ACTUACIONS MENORS DE MANTENIMENT CIUTAT (PLAÇA DE 
LA PODADORA I D’ALTRES). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“Aprovar la fitxa del projecte, corresponent diverses actuacions a realitzar,                                                 
següent:  
 

 FITXA DEL PROJECTE 
 
1) Nom del projecte                                                            Referència 
 

Manteniment instal.lacions municipals 53,169,61907  
  
2) Millora a realitzar 
 

Plaça Podadora i d'altres 
 
3) Termini 
 

Inici 08/08/2014 
Finalització 30/09/2014 

 
4) Pressupost 
 



 

 

Import IVA Total 
5.614,25€ 1178,99€ 6.793,24€ 

 
5) Forma d’execució 
 

Mitjans propis. Només despesa material        
Contracte/s menor/s aprovat/s per Decret  DECRETS 
Altres tipus de contracte/s        

 
6) Finançament previst 
 

Alienació d’actius       
Subvenció Xarxa Diputació       
PUOSC 66000,00 
Altres       

 
7) Execució per diversos contractistes 
     

Contractista Import IVA Total Tipus Contracte 
1      €      € 0,00€       
2      €      € 0,00€       
3      €      € 0,00€       

Total 0,00€ 0,00€ 0,00€       
 
 

12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA A 
ESGLÉSIA EVANGÈLICA RUMANA EMANUEL, PER INSTAL·LAR 
UN CENTRE DE CULTE AL CARRER DE SOLICRUP, NÚM. 35. 
(370/14). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents atorgar la llicència municipal a  
l’ESGLÉSIA EVANGÈLICA RUMANA EMANUEL, per instal·lar un centre de 
culte, al carrer de Solicrup, núm. 35. 
 

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

 
Es dóna compte de la relació de sol·licituds d’activitats autoritzades pel 
procediment de comunicació prèvia: 

  
1. Comunicació presentada per instal·lar una botiga de videojocs, a l’avinguda de 

Francesc Macià, núm. 48, bxs. (351/14) 
 
2. Comunicació presentada per INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA IBÈRICA, SA, 

per instal·lar un magatzem de material elèctrica i palès al carrer de Guillem 
Rovirosa, núm. 24. (380/14) 

 



 

 

3. Comunicació presentada per JAPEF 2014, SCP, per instal·lar una activitat de 
venda d’articles per a la llar al carrer dels Caputxins, núm. 46. (340/14) 

 
4. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de venda d’articles per a la 

llar a la plaça de les Casernes, núm. 14. (335/14) 
 
5. Comunicació presentada per LIUYE COMPANY, SL, per canviar de nom 

l’activitat de venda d’articles per a la llar a la plaça de Soler i Gustems, núm. 24. 
(382/14) 

 
6. Comunicació presentada per FINCAS ARMENGOL, SL, per instal·lar una oficina 

immobiliària al carrer de la Llibertat, núm. 66, bxs.2a. (381/14) 
 
7. Comunicació presentada per instal·lar una botiga de telefonia mòbil a la plaça de 

Soler i Carbonell, núm. 34. (379/14) 
 
8. Comunicació presentada per ME GUSTA MI CASA, SL, per instal·lar una oficina 

immobiliària al carrer de la Llibertat, núm.  55, bxs.2a. (391/14) 
 
9. Comunicació presentada per la HASTA EL MOÑO, SCP, per canviar de nom una 

perruqueria al carrer de la Llibertat, núm. 7, bxs. (390/14) 
 
10. Comunicació presentada per canviar de nom l’activitat de venda de recanvis de 

cotxe a l’avinguda d’Eduard Toldrà, núm. 59, bxs. (389/14) 
 
11. Comunicació presentada per canviar de nom l’activitat de perruqueria al carrer 

del Forn del Vidre, núm. 22, bxs.2a. (372/14) 
 
12. Comunicació presentada per CENTRO MÈDICO FEDEAR, SL, per instal·lar una 

activitat de consulta mèdica al carrer de Cuba, núm. 46. (376/14) 
 
13. Comunicació presentada per instal·lar una perruqueria a la plaça de la Vila, núm. 

2, bxs. (375/14) 
 
14. Comunicació presentada per instal·lar una joieria al carrer dels Caputxins, núm. 

25, bxs. (367/14) 
 
15. Comunicació presentada per ALMAR CONSTRUCCIONS I ALUMINIS, SCP, per 

instal·lar una activitat de venda i exposició de fusteria d’alumini i mampares de 
bany a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 121, bxs. 2. (296/14) 

 
16. Comunicació presentada per XIE YOU BCN, SCP, per canviar de nom un 

restaurant al passeig del Carme, núm. 13. (191/14) 
 
17. Comunicació presentada per canviar de nom un bar (venda de formatges amb 

degustació) a la plaça de les Cols, núm. 11, bxs. (383/14) 
 
18. Comunicació presentada per ENERI DADES SOLUCIONS, SL, per canviar de 

nom un bar restaurant al carrer de Cuba, núm. 2, bxs. (310/14) 
 



 

 

19. Comunicació presentada per instal·lar un bar restaurant a la plaça de Catalunya, 
núm. 15, bxs. 1a. (346/14) 

 
20. Comunicació presentada per LA SAL VNG, SL, per canviar de nom el bar 

restaurant del passeig Marítim, núm. 59. (339/14) 
 
21. Comunicació presentada per instal·lar un bar restaurant a l’avinguda de Francesc 

Macià, núm. 66, bxs. (353/14) 
 
22. Comunicació presentada per instal·lar un bar al carrer de Joan Llaverias, núm. 9. 

(357/14) 
 
23. Comunicació presentada per SICLEANO, SL, per canviar de nom un bar a la 

rambla del Castell, núm. 81-83. (168/14) 
 
24. Comunicació presentada per 2MOSTRA2, SCP, per ampliar l’horari de 

tancament del bar restaurant del carrer de Sant Gervasi, núm. 41. (69/13). 
 

14. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LES 
SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIA D’OBRES PER ADEQUACIÓ DE 
LOCAL PER EXERCIR UNA ACTIVITAT, APROVADES PER 
DECRET D’ALCALDIA DURANT EL MES D’AGOST DE 2014, 
SEGONS RELACIÓ ADJUNTA. 

 
Es dóna compte de les sol.licituds de llicència d’obres per adequació de local 
per exercir una activitat, aprovades per decret d’alcaldia durant el mes d’agost: 

 
1.  Sol·licitud presentada per fer obres d’adequació d’un local per instal·lar un bar 

(celler amb venda de productes alimentaris, vins amb degustació en horari 
comercial) al carrer de Josep Llanza, núm. 6. (586/14) 

 
2. Sol·licitud presentada per fer obres d’adequació d’un local per insonoritzar el bar 

de la plaça d’Enric Cristòfol Ricart, núm. 24, bxs. (651/14) 
 
 
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 general. 
 
 
 
 
Ariadna Llorens Garcia                                               Isidre Martí Sardà 
 


