
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  5 
DE NOVEMBRE DE 2013 

 

Acta núm. 42 

 

Assistents: 
 
    NEUS LLOVERAS MASSANA 

 GLORIA GARCIA PRIETO 
 MIQUEL ÁNGEL GARGALLO  SERRANO 

MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
   

 
SECRETARI 
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: 

 
1. SECRETARIA. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE 

L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL  DIA 29 D’OCTUBRE. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 29 d’octubre. 

 
2. SECRETARIA. DONAR COMPTE DE NORMATIVA. 

 
Es dóna compte de la normativa següent: 
 
BOE 17/10/2013 
 
JEFATURA DEL ESTADO  

Transportes terrestres. Seguridad Aérea 



 
 

• Corrección de errores de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se 
modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. 

o PDF (BOE-A-2013-10859 - 1 pág. - 149 KB)  

o Otros formatos  
 
DOGC 16/10/2013: 
 
Consell de Garanties Estatutàries 
 
DICTAMEN 9/2013, de 8 d'agost, sobre la Llei 8/2013, de 26 de juny, de 
rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.  
 

Text i fitxa    PDF  (166.38 KB) 
 
BOE 19/10/2013 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  
 
Contaminación 
 
• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

o PDF (BOE-A-2013-10949 - 104 págs. - 2.197 KB)  

o Otros formatos  

 
DOGC 21/10/2013 
 

RESOLUCIÓ CLT/2140/2013, d'1 d'octubre, per la qual s'incoa expedient de 
delimitació de l'entorn de protecció de la Masia d'en Cabanyes, a Vilanova i la 
Geltrú.  

Text i fitxa    PDF (31.78 KB) 
 

Departament de Benestar Social i Família 

CORRECCIÓ D'ERRADA al Decret 230/2013, d'1 d'octubre, de règim sancionador en 
matèria d'infància i adolescència, en l'àmbit competencial de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6472, de 3.10.2013).  

Text i fitxa    PDF (29.91 KB) 
 
BOE 22/10/2013 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  



 
 

 
Orden HAP/1942/2013, de 11 de octubre, sobre los índices de precios de la 
mano de obra y materiales para los meses de julio, agosto y septiembre de 
2012, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones 
Públicas.  
 
BOE 26/10/2013 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Medidas tributarias 

• Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento General de desarrollo 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de 
revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 
de mayo; el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos y el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre. 

o PDF (BOE-A-2013-11216 - 29 págs. - 441 KB)  

o Otros formatos  

 
BOE 30-10-2013 

JEFATURA DEL ESTADO  

Medidas tributarias y financieras 

• Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas 
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas 
tributarias y financieras. 

o PDF (BOE-A-2013-11331 - 41 págs. - 634 KB)  

o Otros formatos  

 
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/2013/38. 
 

4. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 
OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DELS 
RESIDUS DE FUSTA I MATALASSOS DE LA DEIXALLERIA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
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 de transport i gestió dels 
residus de fusta i matalassos de la Deixalleria de Vilanova i la Geltrú. 
 
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 un 
pressupost anual de 47.000,00 € de base imposable i 4.700,00 € d’IVA, que fan 
un total de CINQUANTA-UN MIL SET-CENTS EUROS (51.700,00 €). 
 
TERCER. 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 equivalgui a l’aplicació 53.162.2270012 
(del pressupost 2013), fins a la finalització del contracte, a raó de mesos 
vençuts. 
 
QUART. Requerir al cap de Compres, Contractació i Serveis Generals 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.” 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVAR EL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ PER A LA CONSOLIDACIÓ DEL CENTRE 
COMERCIAL A CEL OBERT. 

 



 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el conveni de col·laboració per 
a la consolidació del centre Comercial a Cel Obert (CCCO) de Vilanova i La 
Geltrú. 
 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

6. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ES DÓNA COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES I D’ACTIVITATS 
APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. 

 
S’aprova una relació de llicències aprovades per decret. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per a modificar l’entrada del garatge per a convertir-la en 

finestra al c. de les Casernes, núm. 33. (793/2013) 
 
2. Sol·licitud presentada per a reparar les filtracions d’aigua i enrajolar el terrat a 

l’av. de Vilafranca del Penedès, núm. 68. (804/2013) 
 
3. Sol·licitud presentada per a obrir rasa de 2m per a reparar revestiment de la 

canonada de la xarxa de gas al c. de la Torre d’Enveja, núm. 16. (807/2013) 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per a reparar paviments interiors i col·locar tancaments 

d’alumini i vidre a local social situat a la plaça del Pou, núm. 4 bxs. 01 (747/2013) 
 
2. Sol·licitud presentada per al condicionament de local al carrer de Sant Sebastià, 

núm. 23. (806/2013) 
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals 
  
1. Sol·licitud presentada per ampliar el supermercat de l’avinguda Garraf, núm. 18, 

escala A, bxs. 2a. (761/13-OBR) 
 

7. URBANISME, OBRES I HABITATGE. RELACIÓ DE 
SOL·LICITUDS D’OBRES I ACTIVITATS AUTORITZADES PEL 
PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ PRÈVIA. 

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

OBRES   
 
1. Comunicació presentada per a canviar rajoles de bany i banyera per plat de 

dutxa al c. del Recreo, núm. 25, 01-01. (exp. Obres 803/2013) 
 



 
 

2. Comunicació presentada per a reformar el bany al c. de l’Aigua, núm. 115-117, 
03-02. (exp. Obres 812/2013)  

 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per legalitzar un apartament turístic al carrer de Lurdes, 

núm. 32. (exp. act 354/13). 
 
2. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de venda de cigarretes 

electrònics a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 75, bxs.2a. (exp. act 375/13) 
 
3. Comunicació presentada per instal·lar una oficina d’una empresa de missatgeria 

al carrer de Josep Coroleu, núm. 109, bxs. 2a. (exp. act 351/13) 
 

8. MEDI AMBIENT. APROVAR, EL PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS PER AL PERÍODE 2013-2017. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el Pla Municipal de Prevenció 
d’Incendis Forestals de Vilanova i la Geltrú per al període 2013-2017 i el 
programa de cost de les inversions i dels manteniments en aquest període per 
un import total de 45.155,40 €. D’aquest import total aquest Ajuntament haurà 
de fer front al 20% del cost, és a dir, 9.031.08 €, en el període 2013-2017.  
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:45 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general.  
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                            Isidre Martí Sardà 
 
 


