
 
 

 

  

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  17 
DE DESEMBRE DE 2013 

 
Acta núm. 47 
 
Assistents:  

 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 

GLORIA GARCIA PRIETO 
FRANCESC XAVIER SÀNCHEZ VERA 
MIQUEL ÁNGEL GARGALLO SERRANO 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
 BLANCA ALBÀ I 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. 
 
Excusen la seva assistència el senyor GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ i la 
Sra. ARIADNA LLORENS GARCIA. 
 
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 
10 DE  DESEMBRE. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària i del dia 10 de desembre. 
 

2. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ DEL PLÀNNING DE 
CONTRACTES QUE FINALITZEN DURANT L’ANY 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents: 
 



 
 

 

  

“PRIMER. DECLARAR la finalització, sense possibilitat de pròrroga, dels 
següents contractes durant l’any 2014, en les dates següents: 
 
1.- Contracte de la gestió del servei de desenvolupament de les accions del Pla 
Local de Prevenció en Drogues de Vilanova i la Geltrú, expedient 
CGS/0112/PNAP, que finalitzarà en data 31/05/2014. 
 
2.- Contracte de la gestió del servei públic de vigilància, salvament i socorrisme 
de les platges de Vilanova i la Geltrú, expedient CGS/0110/PO, que finalitzarà 
en data 02/06/2014. 
 
SEGON. REQUERIR al cap del servei de Salut Pública, responsable del 
contracte de la gestió del servei de desenvolupament de les accions del Pla 
Local de Prevenció en Drogues de Vilanova i la Geltrú, per a que, com a màxim 
i per tot, en data 30/12/2013, remeti informe al servei de Contractació 
manifestant-se respecte la necessitat d’instar un nou contracte, definint nom del 
contracte, import i durada. 
 
TERCER. REQUERIR al cap del servei de Via Pública, Mobilitat i Manteniment 
Ciutat, responsable del contracte de la gestió del servei públic de vigilància, 
salvament i socorrisme de les platges de Vilanova i la Geltrú, per a que, com a 
màxim i per tot, en data 30/12/2013, remeti informe al servei de Contractació 
manifestant-se respecte la necessitat d’instar un nou contracte, definint nom del 
contracte, import i durada. 
 
QUART. DECLARAR la finalització, amb possibilitat de pròrroga, del següents 
contractes durant l’any 2014, en les dates següents: 
 
1.- Contracte del servei d’Atenció Psicològica al Pla d’Equitat de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, expedient CSE/0212/PNAP, que finalitzarà en data 
21/06/2014, amb possibilitat de prorrogar per 2 anys (anualment). 
 
2.- Contracte de la gestió del servei de bar-cafeteria i consergeria del Centre 
Cívic Tacó de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, expedient CGS/0412/PNAP, 
que finalitzarà en data 05/09/2014, amb possibilitat de prorrogar per 2 anys 
(anualment). 
 
3.- Contracte del servei de manteniment i conservació de la xarxa d’enllumenat 
públic del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, expedient CSE/0211/RH, que 
finalitzarà en data 31/08/2014, amb possibilitat de prorrogar per 1 any més. 
 
CINQUÈ. REQUERIR al cap del servei de Convivència i Equitat, responsable 
del contracte del servei d’Atenció Psicològica del Pla d’Equitat de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, per a que, com a màxim i per tot, en data 01/01/2014, 
remeti informe al servei de Contractació manifestant-se respecte la voluntat 
d’exercir la pròrroga prevista al contracte o, en el seu cas, la de procedir a la 



 
 

 

  

resolució del mateix i a l’eventual necessitat d’instar un nou contracte, definint 
nom del contracte, import i durada. 
 
SISÈ. REQUERIR al cap del servei de Participació i Cooperació, responsable 
del contracte de la gestió del servei de bar-cafeteria i consergeria del Centre 
Cívic Tacó de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a que, com a màxim i 
per tot, en data 01/03/2014, remeti informe al servei de Contractació 
manifestant-se respecte la voluntat d’exercir la pròrroga prevista al contracte o, 
en el seu cas, la de procedir a la resolució del mateix i a l’eventual necessitat 
d’instar un nou contracte, definint nom del contracte, import i durada. 
 
SETÈ. REQUERIR al cap del servei de Via Pública, Mobilitat i Manteniment 
Ciutat, responsable del contracte del servei de manteniment i conservació de la 
xarxa d’enllumenat públic del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, per a que, 
com a màxim i per tot, en data 01/02/2014, remeti informe al servei de 
Contractació manifestant-se respecte la voluntat d’exercir la pròrroga prevista al 
contracte o, en el seu cas, la de procedir a la resolució del mateix i a l’eventual 
necessitat d’instar un nou contracte, definint nom del contracte, import i durada. 
 
VUITÈ. NOTIFICAR la present resolució als caps de servei mencionats als 
acords SEGON, TERCER, CINQUÈ, SISÈ i SETÈ.” 
 
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/2013/43. 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

4. CULTURA. MODIFICACIÓ PARCIAL DE L’ACORD DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DE 10/9/2013 RELATIU A LA 
PROGRAMACIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA 
POPULAR TRADICIONAL 2013. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Deixar sense efecte el punt TERCER de l’acord de Junta de Govern 
de data 10 de setembre de 2013 que es transcriu a continuació: 
 
TERCER.  Disposar de TRENTA MIL EUROS (30.000 €) a nom de la persona 
habilitada de la regidoria de Cultura d’aquest Ajuntament en concepte de 
despeses a justificar pel pagament de part de les despeses del FIMPT 2013. 



 
 

 

  

Aquesta quantitat es farà efectiva amb càrrec a l’autorització de despesa de 
l’aplicació pressupostària especificada en el punt segon d’aquest acord.  
 
SEGON. Comptabilitzar les factures que es relacionen a continuació a 
l’aplicació pressupostària 31.335.2260902 (FIMPT) del pressupost de despeses 
d’aquest any de 50.000 euros segons acord de la Junta de Govern Local de 10 
de setembre passat, les quals corresponen a despeses de programació del 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA POPULAR TRADICIONAL  2013. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

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

DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A ABONATS AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“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 la Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 
 

6. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVAR L’ESTABLIMENT DEL 
CANVI DE SENTIT DEL CARRER DELS GARROFERS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar l’establiment del canvi del sentit de circulació del carrer dels 
Garrofers. 
 
SEGON. Procedir a fer els canvis de senyalització oportuns, que aniran a 
càrrec del servei de senyalització municipal.” 
 

7. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. APROVAR EFECTUAR ELS 
TREBALLS PER MILLORAR LA INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA 
D’AIGUA POTABLE DINS LES OBRES D’AMPLIACIÓ I MILLORA 
DEL PAS SOTA LA VIA DEL CARRER DE LA LLIBERTAT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents acceptar realitzar, amb càrrec a la 
partida de imprevistos i com a millora  de  les obres de “Ampliació i millora del 
pas sota la via del carrer de la Llibertat i reurbanització del tram del  carrer 
entre el carrer del Forn del Vidre i de l’Àncora”, l’obra civil necessària  per a 
substituir les canonades de fibrociment de 50 mm existents en el  tram del 



 
 

 

  

carrer a reurbanitzar, així com l’obra civil i els materials necessaris per a donar 
continuïtat a una canonada general de 200 mm existent a la cara nord  del 
carrer de la Llibertat  per fer-la arribar a la cara sud del carrer de l’Àncora,  per 
tal de poder millorar la instal·lació de la xarxa d’aigua potable, sense que 
aquestes obres representin cap cost per a l’ajuntament. 
 

8. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. APROVACIÓ DEL 
PROJECTE I INFORMES TÈCNICS DE LA SALA POLIVALENT 
DE LA PLAÇA D’EDUARD MARISTANY PER A REALITZAR 
ACTES SOCIOCULTURALS DE LES ENTITATS VILANOVINES  
(BALLS, CONCERTS, EXPOSICIONS ...) (EXP. ACT 21/2013). 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar inicialment el projecte 
municipal d’adequació d’una nau del Museu del Ferrocarril per a activitats 
polivalents culturals, artístiques i d’oci constructiu, de pública concurrència, a la 
plaça d’Eduard Maristany, s/n. 
 

9. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. APROVAR EL CERTIFICAT 
D’OBRES NÚM. 1 A FAVOR DE COPCISA PER AMPLIACIÓ I 
MILLORA DEL PAS SOTA LA VIA DEL CARRER DE LA 
LLIBERTAT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents el certificat d’obres núm. 1 per un 
import de CINC MIL SIS-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS 
(5.608,91€) per ampliació i millora del pas sota la via del carrer de la Llibertat. 
 

10. URBANISME, 0BRES 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 reparar cantells dels balcons, a l’avinguda de Jaume 

Balmes, núm. 8-10.  (795/2013) 
 
2. Sol·licitud presentada per a reparar un tram de la coberta al carrer de Manuel de 

Cabanyes, núm. 9,  1r. (852/2013) 
 
3. Sol·licitud presentada per a instal·lar tanca metàl·lica al terrat de la Casa del Mar, 

al passeig Marítim, núm. 63. (887/2013) 
 
4. Sol·licitud presentada per a reparar arqueta de desguàs comunitari, al carrer de 

Girona, núm. 1. (902/2013) 
 
5. Sol·licitud presentada per a adaptació de vorera per a gual, a la ronda Ibèrica, 

núm. 169, bxs. 3a. (909/2013) 



 
 

 

  

 
6. Sol·licitud presentada per a fer revestiment de tanca amb imitació de pedra, a 

l’avinguda del Terme, núm. 32. (911/2013) 
 
7. Sol·licitud presentada per a rehabilitar la façana lateral i coberta, al carrer de 

l’Aigua, núm. 41. (913/2013) 
 

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

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

Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a canviar mobles de la cuina, al carrer de Sant 

Gervasi, núm. 72, 3r. (898/2013) 
 
2. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer de 

València, núm. 13. (903/2013) 
 
3. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a l’avinguda 

d’Eduard Toldrà, núm. 22C. 
 
4. Comunicació presentada per canviar banyera per plat de dutxa al carrer de 

Josep Llanza, núm. 4, 4t. 1a. (905/2013) 
 
5. Comunicació presentada per canviar banyera per plat de dutxa, al carrer de 

Fondo de Somella, núm. 36. (907/2013) 
 
6. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a l’avinguda de 

Vilafranca del Penedès, núm. 34, 1r. (908/2013) 
 
7. Comunicació presentada per a canviar rajoles de bany i cuina i reobrir porta 

d’entrada original, al carrer dels Terrissaires, núm. 2. (912/2013) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per a instal·lar una activitat de complements a la 

Rambla Principal, núm. 53. (exp. act 418/2013) 
 
2. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de venda de bicicletes, 

recanvis i accessoris a la plaça de Pau Casals, núm. 1, bxs. (exp. act 416/2013). 
 
3. Comunicació presentada per instal·lar una venda de trofeus, regals, plaques, etc, 

al carrer de la Mercè, núm. 12, bxs. 6. (exp. act 296/2013). 



 
 

 

  

 
4. Comunicació presentada per instal·lar una sabateria i venda de complements a la 

plaça de les Cols, núm. 1, bxs. 2a. (exp. act 402/2013) 
 
5. Comunicació presentada per instal·lar un supermercat a la plaça de Soler i 

Gustems, núm. 14, bxs. (exp. act 389/2013). 
 
6. Comunicació presentada per instal·lar un centre de Teràpies Naturals, al carrer  

de les Balears, núm. 11, bxs. (exp. act 355/2013) 
 
7. Comunicació presentada per instal·lar una venda de productes i accessoris per el 

cultiu de Cànnabis, al carrer de la Metal·lúrgia, núm. 6, Local 10. (exp. act 
393/2013) 

 
8. Comunicació presentada per instal·lar l’activitat de venda de cigarretes 

electrònics, al carrer dels Caputxins, núm. 40. (exp. act 414/2013) 
 
9. Comunicació presentada per instal·lar un centre auditiu al carrer de la Llibertat , 

núm. 8, bxs. (exp. act 409/2013) 
 
10. Comunicació presentada per instal·lar  un locutori amb servei d’Internet, i venda 

de telefonia mòbil al carrer de Conxita Soler, núm. 47, bxs. (exp. act 419/2013) 
 
11. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de venda de productes de 

cosmètica i decoració al carrer de l’Aigua, núm. 2, bxs. 1a. (exp. act 421/2013)    
 
REPAR 
 
12. Comunicació presentada per instal·lar un bar a la Rambla de la Pau, núm. 2B. 

(exp. act 403/2013) 
 

12. MEDI AMBIENT. APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA CESSIÓ 
TEMPORAL DELS EQUIPS DE COMPTABILITAT ENERGÈTICA 
EN L’ÀMBIT DOMÈSTIC ENTRE L’INSTITUT CATALÀ 
D’ENERGIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el conveni per a la cessió 
temporal dels equips de comptabilitat energètica en l’àmbit domèstic entre 
l’Institut Català d’Energia del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 

URGÈNCIA 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
13. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVAR LA 

PRÒRROGA DE LES LLICÈNCIES DE VENDA ATORGADES EL 



 
 

 

  

PASSAT 16 DE JUNY AL MERCADAL DE MAR DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. 

 
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 
16 de juliol de 2013 fins al moment en què es produeixi l’adjudicació de les 
llicències d’ocupació definitives. 

 
 
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 
 
 


