
 

 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  11 
DE MARÇ DE 2014 

 

Acta núm. 10 

 

ASSISTENTS:  

 
NEUS LLOVERAS MASSANA 
FRANCESC X. SÁNCHEZ VERA 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
 BLANCA ALBÀ I PUJOL 
   
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR ACCTAL. 
MATIAS ACEBES FERNÁNDEZ 

 
 

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  
4 DE  MARÇ DE 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 4 de març de 2014. 

 
2.  SECRETARIA GENERAL. APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL 

CONTRACTE DEL SERVEI DE REPRESENTACIÓ I DEFENSA 
JURÍDICA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, ELS 
SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, EPELS I SOCIETATS 
MUNICIPALS EN ELS ORDRES JURISDICCIONALS 
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU I LABORAL. 

 



 

 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Adjudicar a l’empresa el LOT 1 del contracte del servei de 
representació i defensa jurídica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, els seus 
organismes autònoms, EPELs i societats municipals en els ordres jurisdiccionals 
contenciós-administratiu i laboral, i adjudicar el LOT 2 del mateix contracte, per un 
termini 2 anys, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més (anualment), pel 
procediment obert i amb tramitació ordinària d’acord amb l’establert als articles 
109 i 110 del TRLCSP, per un import anual màxim total de 45.000,00 € de base 
imposable i 9.450,00 € d’IVA, que fan un total de 54.450,00 € (CINQUANTA-
QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS) que es dividirà a parts 
iguals pel LOT 1 i pel LOT 2 (22.500,00 € + IVA i 22.500,00 € + IVA). 
 
L’import anual total derivat de la realització del servei pel LOT 1 i pel LOT 2, 
que procedirà de la tramitació dels procediments, anirà subjecte al 30% de 
descompte que cada licitador ha presentat en la seva respectiva oferta, per 
cada lot. 
 
SEGON. 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 
07.169.22799 i 07.169.22604 fins a la finalització del contracte i de les 
pròrrogues, a raó de mesos vençuts, sens perjudici de la repercussió de la 
despesa que pugui fer l’Ajuntament quan es tracti d’assumptes dels ens 
dependents. 
 
TERCER. Notificar l’adjudicació a les empreses adjudicatàries i a la resta de 
licitadors, publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir l’adjudicatari 
perquè en un màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar del següent en què 
es rebi la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 
QUART. Aprovar les minutes dels corresponents contractes. 
 
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 

3.  SECRETARIA GENERAL. APROVAR LA PRÒRROGA I 
MODIFICACIÓ, PER AMPLIACIÓ, DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
DE MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS DELS 
EDIFICIS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, ELS 
SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS MUNICIPALS.  

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



 

 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 

4. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2014/3. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

 
5. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR LA RELACIÓ 

NÚM. 1 D’OBRA EXECUTADA CORRESPONENT A LA PARTIDA 
D’IMPREVISTOS DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ I MILLORA DEL 
PAS SOTA LA VIA DEL CARRER DE LA LLIBERTAT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
ACORDA: 
 
“PRIMER. Aprovar la relació núm. 1 de l’obra executada, que s’ha de 
descomptar de l’increment de la partida d’imprevistos 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 materials a instal·lar per millores xarxa d’aigua, amb un cost  
de VUIT MIL NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS 
(8.937,21€) 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.” 

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

A CONSTRUIR NAU I TANC D’AIGUA PER A TÚNEL ACÚSTIC, A 
LA ZONA PORTUÀRIA. (880/2013) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per a 
construir nau i tanc d'aigua per a túnel acústic, a la Zona Portuària, 
(Exp.000880/2013-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables.  
 

7. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A SEGREGAR UNA FINCA EN DUES, AL CARRER FES, NÚM. 47. 
(63/2014) 

 



 

 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada pel Sr. 
FRANCISCO JAVIER VICENTE CUENDA, per a segregar una finca en dues 
parcel·les, al carrer del Fes,   núm. 47, i carrer de l’Agricultura, núm. 59, d'acord 
amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

8. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. DENEGAR LA SOL·LICITUD 
PRESENTADA PER A SEGREGAR UN LOCAL EN DUES 
FINQUES SITUADES AL CARRER D’AUSIÀS MARCH, NÚM. 1. 
(73/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents denegar la llicència sol·licitada per a 
segregar el local de l’edifici situat a la planta soterrània -1 en dues finques 
independents, al carrer d’Ausiàs March, núm. 1, d’acord amb la documentació 
presentada i amb l’informe tècnic desfavorable que figura incorporat a 
l’expedient. 
 

9. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA 
AMBIENTAL PER AMPLIAR L’ACTIVITAT DE RENTAT DE 
COTXES AMB LA D’ESTACIÓ DE SERVEI AL CARRER DE 
SOLICRUP, NÚM. 2. (EXP. ACT 449/13)  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents atorgar la llicència ambiental per 
instal.lar l’activitat d’estació de servei amb la de rentat de cotxes al carrer de 
Solicrup, núm. 2. 
 

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

 
S’aprova una relació de llicències aprovades per decret per donar compte a la 
Junta de  Govern Local. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per a canviar baixants del pati interior de l’edifici, situat al 

carrer de Sant Pere, núm. 38 B. (876/2013) 
 
2. Sol·licitud presentada per a impermeabilitzar ràfec dels balcons, al carrer de 

Ramon y Cajal, núm. 30. (906/2013) 
 
3. Sol·licitud presentada per a repicar, arrebossar i pintar per humitats les parets del 

menjador i una habitació. (97/2014) 
 
4. Sol·licitud presentada per a reparar barana del balcó del primer pis, al carrer del 

Col·legi, núm. 15B  Esc. B (107/2014) 



 

 
 

 
5. Sol·licitud presentada per a reparar façana, coberta i pati interior, al carrer de 

l’Àncora, núm. 3. (133/2014) 
 
6. Sol·licitud presentada per a sanejar parets, sostres i paviment al carrer de Santa 

Gertrudis, núm. 20. (136/2014) 
 
7. Sol·licitud presentada per a rehabilitar façana interior i impermeabilitzar terrat, al 

carrer de Sant Gregori, núm. 14. (139/2014) 
 
8. Sol·licitud presentada per a canviar instal·lació elèctrica, desguàs, fals sostre, i 

rajoles de cuina i banys, al carrer de l’Aigua, núm. 66. (149/2014) 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS  
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals  
 
1. Sol·licitud presentada per fer obres d’adequació d’un establiment per instal·lar un 

bar restaurant al carrer de Sant Gervasi, núm. 78, bxs. (exp. Obres 78/14) 
  
2. Sol·licitud presentada per fer obres d’adequacIó d’un local per instal·lar un local 

social i cultural al carrer de la Unió, núm. 104.  (exp. Obres 26/14) 
 
11. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

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

 
S’aprova una relació de sol·licituds autoritzades pel procediment de 
comunicació prèvia. 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per a instal·lar un supermercat al carrer de Josep  

Coroleu, núm. 103, bxs. 2. (exp. Act 67/14).  
 
2. Comunicació presentada per instal·lar una oficina de gestió a la rambla 

Exposició, núm. 59-69. (Neapolis)  (exp. Act 78/2014)  
 
3. Comunicació presentada per fer un canvi de nom d’una perruqueria a l’avinguda 

de Francesc Macià, núm. 161, bxs. (exp. Act 80/14)  
 
REPAR 
 
1. Comunicació presentada per reobrir una activitat existent, bar, al carrer del Bruc, 

núm. 60-62, bxs. 2a. (exp. Act 50/14)  
 



 

 
 

2. Comunicació presentada per reobrir una activitat existent, bar (venda de pa amb 
degustació) al carrer de la Fassina, núm. 2, bxs. (exp. Act 79/14)  

 
3. Comunicació presentada per reobrir una activitat existent, bar, a la rambla de la 

Pau, núm. 62, bxs. (exp. Act 32/14)  
 
4. Comunicació presentada per canviar de nom un bar amb venda i cocció de pa i 

pastisseria a la rambla Principal, núm. 75, bxs.1a. (exp. Act 25/14) 
 
LPCAA 
 
5. Comunicació presentada per instal·lar un taller de motos amb venda d’accessoris 

i recanvis al carrer de Raval Santa Magdalena, núm. 2, bxs.1a. (exp. Act 284/13)  
 
6. Comunicació presentada per a canvi de denominació social de l’activitat de 

botiga de mobles a la ronda Ibèrica, núm. 17. (94/2014-ACT) 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9:45 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general  
 
 


