
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DEL DIA  3 
DE MARÇ DE 2015 

 

Acta núm. 8 

 

ASSISTENTS: 
 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 
 ARIADNA LLORENS GARCIA 

GLÒRIA GARCIA PRIETO 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBA I 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 
 
SECRETARIA GENERAL.  

 
1.  FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE 

L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 24 DE FEBRER DE 2015. 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local del dia 24 de febrer de 2015. 
 

2. FE PÚBLICA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIÓ 
D’ATRIBUCIÓ A LA JUNTA DE GOVERN. 



 
 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local del Decret de l’Alcaldessa de 29 de 
gener de 2015, que es transcriu a continuació: 

 

“Relació de fets 

 
Vista la necessitat de delegar en la Junta de Govern Local determinada 
atribució. 
 
Fonaments de dret 

 
NEUS LLOVERAS MASSANA, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en ús de les atribucions que m’atorga l’article 34 del ROM i 
l’article 23.2 de la Llei de bases del règim local. 
 
Per tot això, RESOLC: 

 

PRIMER. Delegar a la Junta de Govern Local l’atribució de la incoació i 
resolució dels expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial. 
 
SEGON. Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta 
Alcaldia com a titular de la competència originària. 
 

TERCER. Aquesta delegació tindrà efecte des del dia següent a l’adopció 
d’aquesta resolució, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província (art. 44.2 ROF), i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la 
potestat d’avocació per part d’aquesta Alcaldia. 
 

QUART. Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple de l’Ajuntament.”. 
 
3. COMPRES. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 

DEL LOT 2 (VARIANT 1) DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL 
D’OFICINA I CONSUMIBLES PER A L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. PRORROGAR el contracte del LOT 2 (variant 1) del 
subministrament de material d’oficina i consumibles per a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, amb SERVICIOS MICROINFORMÀTICA, SA, segons les 
bases imposables exposades al punt I de la Relació de Fets (actualitzant 
l’índex corresponent de l’IVA), pel període d’un any més, del 16 de gener de 
2015 al 15 de gener de 2016. 
 
Donada la naturalesa pròpia del contracte, les obligacions econòmiques que 
se’n derivin es contrauran a mesura que es produeixin les comandes justificant 
les necessitats reals mitjançant l’emissió de successius decrets i es faran 



 
 

efectives amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost 2015 i 
2016 que s’habilitin a tal efecte. 
 
SEGON. Aprovar la minuta de l’addenda al contracte que s’ajunta com annex. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a SERVICIOS MICROINFORMÀTICA, SA. 
 
QUART. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 

4. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORACIÓ. DONAR COMPTE 
DE LA MEMÒRIA 2014 I APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 2015 
DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA. 

 
Es dóna compte de la Memòria 2014 i aprovació del Pla d’Acció 2015 de 
Responsabilitat Social Corporativa. 
 
 “Donar compte de la memòria 2014 de la Unitat de Responsabilitat Social 
Corporativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i aprovar el Pla d’Acció 
2015, documentació  que s’adjunta a la proposta com annex”.  
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

5. HISENDA. APROVAR LA RELACIÓ DE DESPESES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
1. Aprovar la relació de factures número F/2014/48, per import de VUITANTA-
VUIT MIL VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS 
(88.821,16€). 
 
2. Aprovar la relació de factures número F/2015/3, per un import de CINC-
CENTS UN MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS 
(501.504,12€). 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

6. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE L’ADJUDICACIÓ PER CONCURS DE LES LLICÈNCIES 
VACANTS PER EXERCIR LA VENDA NO SEDENTÀRIA AL 
MERCADAL DE MAR DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents adjudicar la parada següent al 
Mercadal de Mar: 
 



 
 

.” 
 

7. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. 
 
Es 

retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 

8. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. RATIFICAR EL DECRET 
DE REGIDOR DELEGAT DE DATA 3 DE FEBRER DE 2015 DE 
DESPESA A NOM DE FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PEL 
CARNAVAL PEL CONCURS DE GUARNIMENT DE CARRERS 
PEL CARNAVAL 2015. 

 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

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

 
S’acorda 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.” 
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10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET. 
 
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA 

GELTRÚ, SAM, per a construir un edicle d’accés per a vianants a l’aparcament 
soterrani, a la plaça de la Peixateria. (exp. obres 1088/2014).   

 
2. Sol·licitud presentada per 17951898F, per a reconstruir tanca del Xalet de l’Ortoll 

i esbrossada de terreny, al camí de l’Ortoll. (exp. obres 10/2015)   
 
3. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar façana 

i coberta al carrer de les Barques, núm. 1-3-5. (exp. obres 21/2015 //  7/2011-
DHAB)   

 
4. Sol·licitud presentada per 46342656W, per a adequació de local per a clínica 

dental a l’avinguda del Garraf, núm. 65. (exp. obres 22/2015)  
  
5. Sol·licitud presentada per 46661403S, per a reforma interior de l’habitatge 

unifamiliar entre mitgeres de PB+1PP, situat al carrer de Bilbao, núm. 6. (exp. 
obres 62/2015 // 52/2014-DIS)   

 
6. Sol·licitud presentada per XARXA OBERTA DE COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA 

DE CATALUNYA, per a obrir rasa de 260,50 m per a connexió de fibra òptica al 
centre cívic de Sant Joan, als Jardins de Francesc Macià. (exp. obres 81/2015)   

 
7. Sol·licitud presentada per XARXA OBERTA DE COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA 

DE CATALUNYA, per a obrir rasa de 260,50 m per a connexió de fibra òptica a 
la ronda d’Europa, carrer de la Masia Torrents i C-15. (exp. obres 82/2015)   

 
8. Sol·licitud presentada per CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PROCONS, SL, 

per a reformar la façana de l’edifici situat al passeig del Carme, núm. 4. (exp. 
obres 83/2015)   

 
9. Sol·licitud presentada per JAZZ TELECOM, SAU, per a obrir rasa de 15 m per a 

fer connexió de servei de xarxa de telecomunicacions al carrer de Josep 
Coroleu, núm. 159. (exp. obres 85/2015)   

 
10. Sol·licitud presentada per 47636223A, per a impermeabilitzar la paret mitgera i 

canviar l’envà pluvial al carrer d’Albert Virella i Bloda, núm. 2-4. (exp. obres 
88/2015)   

 
11. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a pintar pati de 

llums al carrer d’Albert Salvany Bertran, núm. 1. (exp. obres 93/2015)   
 



 
 

12. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a fer armari de 
comptadors elèctrics afectant l’estructura de l’edifici, al carrer de Sant Joan, 
núm. 7. (exp. obres 103/2015)   

 
13. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a construir 

rampa d’accés a l’edifici, al carrer del Pare Garí , núm. 3B. (exp. obres 104/2015)   
 
14. Sol·licitud presentada per INSTAL·LACIONS RAGÀS, per a legalitzar instal·lació 

interior de gas al carrer de Lurdes, núm. 25. (exp. obres 111/2015)   
 
15. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per  a obrir rasa de 5 m per 

a connexió de servei de gas al carrer de Lurdes, núm. 25. (exp. obres 44/2015)   
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per 46985850R, per a adequar local comercial i instal·lar 

rètol al carrer de Cuba, núm. 1 B  bxs. (exp. obres 64/2015)   
 
2. Sol·licitud presentada per SAILS & MORE, SL, per a netejar, pintar, col·locar rètol 

i tendal a nau industrial, situada al carrer de les Roquetes, núm. 13-15. (exp. 
obres 76/2015)   

 
3. Sol·licitud presentada per MORERA E HIJOS, per a enrajolar paret de l’obrador, a 

la plaça de Soler i Gustems, núm. 10. (exp. obres 106/2015)   
 
4. Sol·licitud presentada per SAHITA FOOD, per a canviar la porta d’accés a la nau 

industrial, al carrer de Guillem Rovirosa, núm. 18. (exp. obres 108/2015)   
 

11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE LES COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS 
RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. 

 
Es dóna compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions 
responsables presentades per l’interessat. 
 
OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per 47635109Q, per a primera ocupació de l’habitatge 

unifamiliar aïllat de PB, situat al carrer Càvec, núm. 9. (exp. obres 101/2015) 
 
Obres menors 
 
2. Comunicació presentada per 46734484W, per a pintar cuina, canviar sanitaris i 

rajoles del bany al carrer de l’Àncora, núm. 6,  4t. 2a. (exp. obres 45/2015) 
 
3. Comunicació presentada per 47630590M, per a canviar banyera per plat de 

dutxa al carrer del Rei Pere el Cerimoniós, núm. 57,  escala D  2n. 2a. (exp. 
obres 86/2015) 



 
 

 
4. Comunicació presentada per 47633933J, per canviar rajoles de la cuina al carrer 

dels Magatzems Nous, núm. 2, 4t. (exp. obres 89/2015) 
 
5. Comunicació presentada per 52425280T, per a canviar paviment a la rambla del 

Castell, núm. 1-5,  2n. 2a. (exp. obres 91/2015) 
 
6. Comunicació presentada per 40816977G, per a canviar banyera per plat de 

dutxa al carrer de Narcís Monturiol, núm. 10, 1r. 1a. (exp. obres 100/2015) 
 
7. Comunicació presentada per 38805763, per a reformar la cuina al carrer de Juan 

de la Cosa, núm. 8,  bxs. 1a. (exp. obres 102/2015) 
 
8. Comunicació presentada per 77263257R, per a canviar banyera per plat de 

dutxa al carrer del Rasot, núm. 9. (exp. obres 105/2015) 
 
9. Comunicació presentada per 38112081T, per a canviar rajoles de bany i 

sanitaris, al carrer de Sant Onofre, núm. 4. (107/2015) 
 
10. Comunicació presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar 

esquerdes al pati interior de la comunitat al carrer de Josep Coroleu, núm. 8. 
(exp. obres 110/2015) 

 
11. Comunicació presentada per PROCONS, per a reformar bany i cuina al carrer de 

Sitges, núm. 20. (exp. obres 112/2015) 
 
12. Comunicació presentada per 47631101X, per a reformar bany i col·locar parquet, 

al carrer de Roger de Llúria, núm. 3,  2n. 2a. (exp. obres 113/2015) 
 
13. Comunicació presentada per PRODESBA, SL, per a adequació de bany i canviar 

rajoles al carrer del Jardí, núm. 66, 3r. 1a. (exp. obres 115/2015) 
 
14. Comunicació presentada per 52423870Q, per a reformar cuina al carrer de 

Roger de Llúria, núm. 11, escala A,  3r. 2a. (exp. obres 116/2015) 
 
15. Comunicació presentada per 36757209N, per a canviar banyera per plat de 

dutxa a la rambla de Salvador Samà, núm. 62-64, 3r.3a. (exp. obres 118/2015) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per ASSOCIACIÓ SINGLOT, per a instal·lar un local 

social (lúdic cultural, exclusiu per socis/es) al carrer del Correu, núm. 12. (exp. 
act 62/15) 

 
2. Comunicació presentada per 47639285-Y, per instal·lar un videoclub a 

l’avinguda de Jaume Balmes, núm. 28, bxs. (exp. act 27/15) (activitat existent) 
 
3. Comunicació presentada per 48726845B, per canviar de nom una perruqueria al 

carrer del Doctor Zamenhof, núm. 24, bxs.1a. (exp. act 48/15) 



 
 

 
4. Comunicació presentada per 52422733-Y, per instal·lar una perruqueria al carrer  

de Montserrat, núm. 2, bxs. (exp. act 49/15) 
 
5. Comunicació presentada per EQUILIBRI SALUT CORPORAL, SCP, per 

instal·lar un centre de pilates, al carrer de la Llibertat, núm. 55. (exp. act 46/15).  
 
REPAR 
 
1. Comunicació presentada per 48037968-F, per instal·lar un bar al carrer de 

l’Aigua, núm. 13, bxs. (exp. act 16/15) (activitat existent) 
 
2. Comunicació presentada per X8566925-T, per canviar de nom un bar a la plaça 

de la Fàbrica Nova, núm. 4, bxs. 5a. (exp. act 42/15)  
 

12. MEDI AMBIENT. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA 
MANCOMUNITAT PENEDÉS-GARRAF PER A LA GESTIÓ EN LES 
COLÒNIES DE GATS DE CARRER.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 
Mancomunitat Penedès Garraf, per a la gestió de colònies de gats de carrer. 
 
SEGON. D’acord amb el pacte desè del referit conveni, l’ajuntament, com a 
contraprestació econòmica per a les accions objecte del mateix, aportarà a la 
Mancomunitat Penedès Garraf les quotes que li corresponguin en funció del 
servei prestat, d’acord amb les taxes previstes, anualment  i que per aquest any 
2015 són: 

1. Esterilització de mascle ............................... 35,00 
2. Esterilització de femella..............................   55,00 
3. PROVA FIV/Felv..........................................  14,00 
 
Actuacions incloses: 
 

• Trasllat dels animals capturats al Centre per part del personal del CAAD. 
• Manutenció durant el postoperatori dels animals (habitualment 8 dies les 

femelles i 2 dies els mascles) fins que els animals es trobin recuperats 
per tornar al carrer.  

• Transport al municipi i alliberament al seu lloc d’origen, sempre en 
presència d’una persona autoritzada per l’ajuntament. 

• Eutanàsia i incineració dels animals positius a la prova del FIV/Felv.  
 
TERCER. Publicar aquest acord al BOP, en el termes expressats a l’article 15 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 



 
 

 
QUART. Notificar el present acord a la Mancomunitat Penedès Garraf, als 
efectes de la seva acceptació i posterior signatura del conveni, com a condició 
d’eficàcia del mateix.   
 
CINQUÈ. Donar compte del present conveni al Ple d’aquest ajuntament.” 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9:50 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                           Josep Gomariz Meseguer 

 

 
 


