
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  8 
D’OCTUBRE DE 2013 

 

Acta núm. 38 

 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 
 GLORIA GARCIA PRIETO 
 FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
 GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 

MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
   

 
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió el Sr. CARLES GARCIA GUINDA (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 1 D’OCTUBRE. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 1 d’octubre. 

 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
2. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 

APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2013/34. 
 



 

3. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL LOT 2 DEL CONTRACTE 
DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS (VEU I DADES) PER A 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents 
 
“PRIMER. Ratificar el decret de regidor delegat de data 26 de juliol de 2013 sobre 
la suspensió temporal del procediment de licitació referent al LOT 1. 

 
SEGON. Adjudicar el contracte del LOT 2 del servei de Telecomunicacions (veu i 
dades) per a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un termini de 3 anys, amb 
possibilitat de pròrroga per un any més, 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 CINQUANTA-UN MIL 
TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (51.328,32 €) 
(21 % d’IVA a part), segons les seves ofertes econòmiques i tècniques que 
consten a l’expedient. 
 
TERCER. L’import total ANUAL previst derivat de la realització del servei del 
LOT 2 anirà subjecte al consum anual que es generi segons els preus unitaris 
que ha presentat l’adjudicatari. 

 
QUART. L’obligació econòmica total ANUAL prevista derivada de la realització 
del servei del LOT 2, es contraurà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
del pressupost municipal 2013 i dels pressupostos de la resta d’exercicis 
econòmics que s’habilitin a tal efecte, fins a la finalització del contracte i de la 
pròrroga, a raó de mesos vençuts. 
 
La despesa econòmica prevista per a les aplicacions pressupostàries de 
l’Ajuntament per l’exercici del 2013 dependrà de la data d’inici del contracte i 
serà, aproximadament, de 8.833,49 € (IVA inclòs), preveient que el contracte 
s’iniciarà l’1 de novembre de 2013. 

 
CINQUÈ. Notificar l’adjudicació a l’empresa i a la resta de licitadors, publicar 
l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir l’adjudicatari perquè passats 
quinze (15) dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la notificació de 
l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 
SISÈ. Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a annex. 
 
SETÈ. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 



 

 
4. PROMOCIÓ ECONÒMICA. APROVAR EL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I EL MUNICIPI DE 
STINTINO (ITALIA). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents el conveni de col·laboració entre 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el municipi de Stintino a Sardenya (Itàlia). 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

5. SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA. INTERRUPCIÓ 
DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, AMB 
REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents 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. 
 

6. URBANISME, OBRES I HABITATGE. SOL·LICITUD 
PRESENTADA PER A FER DIVISIÓ HORITZONTAL EN RÈGIM 
DE PROPIETAT HORITZONTAL DE DOS LOCALS SITUATS A LA 
PLANTA BAIXA I ENTRESOLAT DE L’EDIFICI SITUAT AL C. DE 
LA PROVIDÈNCIA, NÚM. 60-62. (EXP. OBRES 733/2013).  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per 
BANCO MARE NOSTRUM, SA, per a divisió en règim de propietat horitzontal 
de local existent de planta baixa i altell, i convertir-lo en dos locals, al carrer de 
la Providència, núm. 60-62, d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables.  
 

7. URBANISME, OBRES I HABITATGE. SOL·LICITUD 
PRESENTADA PER A LA PRIMERA OCUPACIÓ DE 
L’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP, SITUAT AL 
CARRER DEL MARGALLÓ, NÚM. 44. (EXP. PO 208/2013) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per 
primera ocupació de l'habitatge unifamiliar aïllat de PB+1PP, situat al carrer del 
Margalló, núm. 44, d’acord amb l’informe tècnic favorable i l’informe jurídic 
incorporats a l’expedient, així com de conformitat amb l’article 23.1 e) del Reial 
Decret Llei estatal 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de recolzament als deutors 
hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb 
empreses i autònoms contretes per les entitats locals, de foment de l’activitat 



 

empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa (BOE 
núm. 161, de 07-07-2011). 

 
8. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

RELACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES APROVADES PER 
DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. 

 
És dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per a legalitzar pèrgola de fusta, situada al carrer de la 

Unió, núm. 118-120, 03. (exp. obres 732/2013) 
 

9. URBANISME, OBRES 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 menors 

1. Comunicació presentada per a substituir paviment del garatge al c. d’Andreu 
Planas, núm. 20. (exp. obres 686/2013) 

   
2. Comunicació presentada per a impermeabilitzar el terrat al c. dels Picapedrers, 

núm. 56. (exp. obres 689/2013) 
   
3. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa i canviar 

rajoles al c. de la Llibertat, núm. 28. (exp. obres 690/2013) 
   
4. Comunicació presentada per a impermeabilitzar terrat al c. de la Providència, 

núm. 60-62, (exp. obres 692/2013) 
   
5. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al c. de les 

Canàries, núm. 19-21, 04- 01. (exp. obres 702/2013) 
   
6. Comunicació presentada per canviar banyer aper plat de dutxa al c. de la 

Fassina, núm. 6, 01-01. (exp. obres 704/2013) 
   
7. Comunicació presentada per canviar banyera per plat de dutxa al c. de la 

Fuensanta, núm. 14, bxs. (exp. obres 706/2013) 
   
8. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al c. de Ca 

l’Escoda, núm. 10, 02-04. (exp. obres 707/2013)   



 

 
9. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al c. de 

Xoriguer, núm. 13, 05, porta 15. (exp. obres 708/2013) 
   
10. Comunicació presentada per canviar banyera per plat de dutxa al c. de 

Menéndez Pelayo, núm. 27, 02-01. (exp. obres 709/2013) 
   
11. Comunicació presentada per canviar banyera per plat de dutxa a av. de 

Francesc Macià, núm. 163B, 04-03. (exp. obres 710/2013) 
   
12. Comunicació presentada per a substituir vidrieres a la pl. Soler Carbonell, núm. 

7. (exp. obres 712/2013) 
 
13. Comunicació presentada per a arranjar bany al c. de Josep Llanza, núm. 2, 03-

02. (exp. obres 713/2013) 
   
14. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a av. de 

Francesc Macià, núm. 155, 02- 01.  (exp. obres 714/2013) 
   
15. Comunicació presentada per a canviar rajoles de la cuina al c. de Ca l’Escoda, 

núm. 8, 01-02. (exp. obres 716/2013)  
  
16. Comunicació presentada per a arranjar el bany a av. de Francesc Macià, núm. 

167D, 05-04. (exp. obres 718/2013)  
  
17. Comunicació presentada per a impermeabilització de terrat al c. d’Alexandre de 

Cabanyes, núm. 34. (exp. obres 720/2013) 
   
18. Comunicació presentada per a reformar bany i cuina al c. de l’Aigua, núm. 109, 

03-02. (exp. obres 739/2013) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues  
 
1. Comunicació presentada per instal·lar una botiga de roba i complements, al 

carrer de la Mercè, núm. 5, bxs. (exp. act 327/13). 
 
2. Comunicació presentada per instal·lar una consulta mèdica, a la ronda d’Europa, 

núm. 60, 03-01. (exp. act 329/13) 
 
LPCAA 
 
1. Comunicació presentada per canviar de nom l’hotel amb restaurant i terrassa a 

la 4a planta, al passeig de Ribes Roges, núm. 1. (exp. act 224/13)  
 

URGÈNCIA 
 



 

PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no ha pogut ser objecte 
d’estudi permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament 
jurídic de conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i 
als efectes d’allò que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, llevat els casos en que porti incorporat l’informe jurídic. 
 
SERVEIS A LES PERSONES 
 

10.  SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA PROPOSTA 
PER PRESENTAR-SE A LA CONVOCATORIA DE CONCESSIÓ 
DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA AL PROGRAMA D'AGENTS 
D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL PER L'ANY 2013 
PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “SERVEI 
PRELABORAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ” ADSCRIT A LA 
REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents sol·licitar al Servei d’Ocupació de 
Catalunya del Departament del departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la resolució EMO/207/2013, de 2 
de setembre, l’atorgament de subvenció en el marc de la contractació d’agents 
d’ocupació i desenvolupament local. 
 
SEGON. Aprovar el Pla de treball, d’un AODL d’execució del projecte “Servei 
Prelaboral de Vilanova i la Geltrú” adscrit a la regidoria de Serveis Socials, 
detallat a  l‘annex 1 del present acord. 
 
TERCER. Imputar els costos corresponents a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 
11. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ SI ESCAU DE 

LA PROPOSTA PER PRESENTAR-SE A LA CONVOCATÒRIA DE 
CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA AL PROGRAMA 
D’AGENTS D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL PER A 
L’ANY 2013 DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “AODL 
D’ADOPCIÓ DEL PARADIGMA SMART CITY PER A LA 
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ” 
ADSCRIT A LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents: 
 



 

PRIMER. Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la resolució 
EMO/207/2013, de 2 de setembre, l’atorgament de subvenció en el marc de la 
contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local. 
 
SEGON. Aprovar el Pla de Treball, d’un AODL d’execució del projecte “AODL 
d’adopció del paradigma Smart City per a la promoció econòmica de Vilanova i 
la Geltrú”, adscrit a la regidoria de Promoció Econòmica i Turisme. 
 
TERCER. Imputar els costos corresponents a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
 
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 
accidental.  
 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                               Josep Gomariz Meseguer 
 


