
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  18 
DE FEBRER DE 2014 

 

Acta núm. 7 

 

ASSISTENTS: 

NEUS LLOVERAS MASSANA 
ARIADNA LLORENS GARCIA 
GLORIA GARCIA PRIETO 
MIQUEL ÁNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
 BLANCA ALBÀ 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: 

 
1.  SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE 

L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL  DIA 
11 DE  FEBRER DE 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 11 de febrer de 2014. 

 
2. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL 

CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE I OLI 
PER ALS VEHICLES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Adjudicar el contracte del subministrament de combustible i oli per als 
vehicles municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un termini de 2 



 
 

anys, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més (anualment), pel 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i amb tramitació ordinària 
d’acord amb l’establert als articles 109 i 110 del TRLCSP, per un import anual de 
VUITANTA-CINC MIL CINC-CENTS EUROS (85.500,00 €), IVA a part, subjecte 
al consum anual que es generi i tenint en compte el descompte per litre del 4,3 % 
a aplicar als preus de mercat, segons les seves ofertes econòmiques i tècniques 
que consten a l’expedient. 
 
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 (fins a la finalització del contracte, a raó de mesos 
vençuts) que equivalguin a: 

 
  04.920.21300  Recursos Humans 
  05.130.20400  Seguretat i Protecció Ciutadana 
  10.430.2219900 Promoció Ciutat 
  31.330.22199  Cultura 
  33.342.221990 Esports 
  40.150.21400  Urbanisme 
  42.170.21400  Medi Ambient 
  52.169.22103  USM 
  52.163.22103  USM 
  02.920.2200001 Serveis Generals 
   

SEGON. Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària, publicar l’adjudicació al 
Perfil del Contractant i requerir l’empresa adjudicatària perquè passats quinze 
(15) dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la notificació de 
l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 
TERCER. Aprovar la minuta 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.” 
 

3.  SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
D'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D'EDUCACIÓ AFECTIVA I 
SEXUAL, DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA I DE 
L'ASSESSORIA AFECTIVO-SEXUAL A L'OFICINA JOVE. 

 
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’execució del programa 
d’educació afectiva i sexual, de prevenció de la violència masclista i de 
l’assessoria afectivo-sexual a l’Oficina Jove. 
 
SEGON. Convocar licitació pel procediment negociat amb publicitat d’acord 
amb els articles 169 a 178 del TRLCSP, per un període de 2 anys, amb 
possibilitat de pròrroga de 2 anys més, per períodes anuals, amb un pressupost 
anual màxim de 14.870,40 € (CATORZE MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS 
AMB QUARANTA CÈNTIMS), distribuït de la següent manera:  

 
Preu base 21% IVA TOTAL 

 
Preu base a) 6.240,00 € 1.310,40 € 7.550,40 € 
Preu base b) 7.320,00 € exempt 7.320,00 € 

 
TOTAL 13.560,00 €  14.870,40 €   
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost 
municipal 2014 i a la dels pressupostos de la resta d’exercicis econòmics que 
s’habilitin a tal efecte (fins a la finalització del contracte i de les pròrrogues, a 
raó de mesos vençuts) distribuïda de la següent manera: 
 
Aplicació 34.313.2269900 1.052,00 € + IVA 5.592,00 € (exempts d’IVA) 
 
Aplicació 08.169.2279903    752,00 € + IVA 1.440,00 € (exempts d’IVA) 
 
Aplicació 09.169.22699 4.436,00 € + IVA 288,00 € (exempts d’IVA)  
 
QUART. Requerir el servei de Contractació 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.” 
 

4.  SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
REBAIXA D’UN 10% DE L’IMPORT DELS CONTRACTES 
ADMINISTRATIUS VIGENTS I APROVACIÓ DE LES NOVES 
DIRECTRIUS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES EN ELS NOUS 
PROCEDIMENTS DE LICITACIÓ 

 



 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar, amb caràcter general i a comptar des del dia següent a 
l’aprovació d’aquest acord, la rebaixa d’un 10% dels imports totals adjudicats dels 
contractes administratius vigents a data d’avui. 
 
SEGON. Requerir, mitjançant el present acord, als caps de servei i 
coordinadors d’àrea per a què iniciïn la tramitació de les conseqüents 
modificacions dels contractes adscrits als seus serveis, per tal de procedir a la 
rebaixa citada en el punt primer, efectuant, si es considerés necessari, una 
reducció en el servei equivalent, com a molt, al citat 10%. 
 
TERCER. Requerir, mitjançant el present acord, als caps de servei i 
coordinadors d’àrea per que prevegin aquesta rebaixa del 10% en tots els seus 
contractes que estiguin en fase de tramitació de pròrroga. 
 
QUART. Establir noves directrius de valoració de les ofertes presentades pels 
licitadors, que han de donar preferència a aquells criteris que garanteixin l’equilibri 
econòmic municipal i la lliure concurrència en la presentació de pliques, i que es 
tradueixen en promoure la tramitació d’expedients mitjançant procediment obert i 
en donar una ponderació als criteris d’adjudicació relatius al preu (directa o 
indirectament) no inferior al 60% del total dels criteris. 
 
CINQUÈ. Notificar la present resolució als caps de servei i coordinadors 
d’àrea.” 
 
SERVEIS A LES PERSONES 
 

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/2013/49. 
 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 

 
6. EDUCACIÓ. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT PER A LA 
REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL INICIAL ORGANITZATS EN LA MODALITAT 
PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL, PER A JOVES QUE HAN 
FINALITZAT L’ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR 
EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 



 
 

 
“PRIMER. Aprovar el Conveni –adjunt a la present proposta- establert entre 
l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la realització de 
programes de qualificació professional inicial organitzats en la modalitat pla de 
transició al treball, -PTT-PQPI-,  per a joves que han finalitzat l’ensenyament 
obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària 
obligatòria, corresponent a l’any 2014. Que inclou 4 grups / programes, que 
concretament són: 
  

• Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.  
• Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques.  
• Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics. 
• Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas. 

 
SEGON. S’autoritza l’Alcaldessa, Sra. Neus Lloveras per a la signatura del 
conveni, així com de quanta documentació se’n derivi”. 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 
7. ESPORTS. NOMENAMENT COMISSIÓ SEGUIMENT 

CONCESSIONS ADMINISTRATIVES PISCINA C/OLIVELLA, S/N I 
COMPLEX ESPORTIU DEL GARRAF. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Constituir la comissió de seguiment de les concessions 
administratives, la qual estarà formada per: 
 
Representants de l’Ajuntament: 
 
Representants de l’empresa concessionària. 
 
.- Un membre del Consell d’Administració que serà escollit de forma rotativa 
entre tots els consellers, en nom del qual es comunicarà formalment a 
l’Ajuntament. 
 
SEGON. Les funcions genèriques de la comissió de seguiment, sense perjudici 
d’altres previstes als plecs de condicions i el seu règim de funcionament, seran 
les previstes a l’article 21 i 28, respectivament dels plecs de condicions de cada 
concessió administrativa. 
 
TERCER. Notificar aquest acord als interessats.” 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

 



 
 

8. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
DOBLE SENTIT DE CIRCULACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER DE  
SARAGOSSA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar l’establiment del doble sentit de 
circulació al carrer de Saragossa.  
  

9. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ, A COST ZERO, DURANT EL PERÍODE 
COMPRÉS DEL 2014 AL 2019 AMB L’EMPRESA 
RECUPERACIONS MARCEL NAVARRO I FILLS, SL, PER LA 
RECOLLIDA I GESTIÓ DE L’OLI DOMÈSTIC MUNICIPAL 
MITJANÇANT CONTENIDORS I LA RECOLLIDA A LES 
INSTAL·LACIONS DE LA DEIXALLERIA DEL PUNT NET, DEL 
MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula. 

 
10. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 

A FER OBRES DE CONTENCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I 
TANCAMENTS D’UNA NAU INDUSTRIAL, SITUADA A LA 
RONDA D’EUROPA, NÚM. 47. (72/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per  
COALIMENT PENEDÈS, SA, per a fer obres d’obres de contenció de la 
fonamentació i tancaments d'una nau industrial, a la ronda d’Europa, núm. 47, 
(Exp.000072/2014-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables.  
 

11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
UN CANVI NO SUBSTANCIAL DE L’ESTACIÓ DE SERVEI, 
GASOLINERA DEL CARRER DE LA METAL·LÚRGIA, NÚM. 4. 
(28/14) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents atorgar la llicència ambiental per una 
estació de servei, gasolinera (canvi no substancial) al carrer de la Metal·lúrgia, 
núm. 4 (supermercat). 

 
12. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. DENEGAR LA SOL·LICITUD 

PRESENTADA PER INSTAL·LAR UNA BASE DE TELEFONIA 
MÒBIL AL DIC DE PONENT (CLUB NÀUTIC) (370/13) 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents Denegar la llicència ambiental 
sol·licitada per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA, per instal·lar una estació 
base de telefonia mòbil al dic de ponent, (club nàutic) en base a l’informe de 
l’enginyer municipal, exposat anteriorment, ja que l’emplaçament de la base de 



 
 

telefonia no és cap dels previstos en la relació d’emplaçaments prevista en el 
Pla Especial Regulador d’Antenes de Telecomunicació. 
 

13. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES I ACTIVITATS APROVADES 
PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA. 

 
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Atorgar llicència per a instal·lar plataforma elevadora per a persones amb 

mobilitat reduïda al carrer de Sant Onofre, núm. 62. (13/2014) 
 
2. Atorgar llicència per a legalitzar el canvi de dues finestres d’alumini que donen al 

pati interior, al carrer de la Llibertat, núm. 89, 2n .3a. (42/2014) 
 
3. Atorgar llicència per a pintar i reparar la façana al carrer de Santa Maria, núm. 4. 

(47/2014) 
 
4. Atorgar llicència per a construir rampa d’accés per a minusvàlids, a la rambla de 

la Pau, núm. 97. (48/2014) 
 
5. Atorgar llicència per a canviar baixants de l’edifici, a l’avinguda de Francesc 

Macià, núm. 159, Esc. B. (57/2014) 
 
6. Atorgar llicència per arranjar el bany per eliminar barreres arquitectòniques, al 

carrer de Sant Francesc, núm. 7,  2n. (76/2014) 
 
7. Atorgar llicència per a canviar la porta d’accés al local situat al carrer de Cristòfol 

Raventós, núm. 1A. (82/2014) 
 
8. Atorgar llicència per a fer treballs previs d’inspecció de les bigues amb tèrmits, al 

carrer del Correu, núm. 41. (89/2014) 
 
9. Atorgar llicència per a obrir rasa de 2 m per a connexió de servei de gas al carrer 

de les Balears, núm. 43 bxs. (68/2014) 
 
10. Atorgar llicència per obrir rasa d’ 1 m per a connexió de servei de gas al carrer 

de Josep Anton Marqués, núm. 3. (71/2014) 
 
11. Atorgar llicència per obrir rasa de 2 m per a connexió de servei de gas al carrer 

de Sant Anna, núm. 15. (79/2014) 
 

14. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE SOL·LICITUDS D’OBRES I ACTIVITATS 
AUTORITZADES PEL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. 

 



 
 

Es dóna compte de la relació de sol·licituds autoritzades pel procediment de 
comunicació prèvia. 
 
OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a canviar rajoles de la cuina de l’habitatge, situat al 

carrer d’Andreu Planas, núm. 19. (44/2014) 
 
2. Comunicació presentada per a canviar rajoles de cuina i bany a la rambla de la 

Pau, núm. 61 bis, entresol A. (52/2014) 
 
3. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a la rambla de 

la Pau, núm. 95 Esc. 1a 1r. 1a. (60/2014) 
 
4. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa, a la plaça de 

Soler i Carbonell, núm. 23,  2n. 3.a (61/2014) 
 
5. Comunicació presentada per a canviar rajoles de cuina i bany a la plaça Llarga, 

núm. 9, 1r. (62/2014) 
 
6. Comunicació presentada per a canviar rajoles de la cuina i pintar el pis al carrer 

de Conxita Soler, núm. 45. (69/2014) 
 
7. Comunicació presentada per a canviar paviment al carrer del Teatre, núm. 15. 

(75/2014) 
 
8. Comunicació presentada per a reformar la cuina al carrer de la Llibertat, núm. 

117, 1r. 2a. (77/2014) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de compra i venda d’articles 

per a nadons al carrer de Josep Coroleu, núm. 123. (430/13) 
 
2. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de venda de roba per a la llar 

a la plaça de Catalunya, núm. 8-9. (452/13) 
 
3. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de venda de roba i 

complements al carrer de Conxita Soler, núm. 1, bxs. (18/14) 
 
4. Comunicació presentada per a legalitzar un apartament turístic al carrer dels 

Pebrers, núm. 35. (14/14) 
 
5. Comunicació presentada per instal·lar un supermercat al carrer de Tetuan, núm. 

7-9, bxs. (11/14) 
 



 
 

6. Comunicació presentada per a instal·lar una consulta d’odontologia al carrer de 
Sant Josep, núm. 21-23. (298/13) 

 
7. Comunicació presentada per a instal·lar una activitat de venda de productes 

congelats, a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 101. (397/13) 
 
8. Comunicació presentada per a instal·lar un centre dental a l’avinguda de 

Francesc Macià, núm. 88, bxs. dreta. (22/14) 
 
Annex III, REPAR 
 
9. Comunicació presentada per instal·lar un bar amb botiga d’alimentació al carrer 

de Sant Pau, núm. 27. (428/13) 
 
10. Comunicació presentada per instal·lar un bar al carrer de la Unió, núm. 112, bxs. 

A. (3/14) 
 

Annex III, LPCA 
 
11. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de fabricació de mecanitzats 

de metall al carrer de Roser Dolcet, núm. 23, bxs. 2a. (82/13) 
 
12. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de venda de pa i pastisseria 

amb forn de cocció a la plaça de les Neus, núm. 6, bxs.1a. (314/13) 
 
 
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.  
 
 


