
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  14 
DE GENER DE 2014 

 
Acta núm. 2 
 
ASSISTENTS:  

 
NEUS LLOVERAS MASSANA 
GLORIA GARCIA PRIETO 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
GERARD MARTI FIGUERAS I ALBÀ 
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 
7 DE  GENER DE 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària i del dia 7 de gener de 2014. 

 
2. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL 

CONTRACTE 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. Adjudicar el contracte del servei de transport i gestió dels residus de 
fusta i matalassos de la Deixalleria de Vilanova i la Geltrú, per un termini de 2 
anys, pel procediment negociat amb publicitat i amb tramitació ordinària d’acord 
amb l’establert als articles 109 i 110 del TRLCSP, per un import anual de 
40.194,19 € (QUARANTA MIL CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU 
CÈNTIMS) (IVA a part), 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 l’aplicació pressupostària del pressupost del 2014 i de la resta 
d’exercicis econòmics que equivalguin a l’actual 53.162.2270012, fins a la 
finalització del contracte, a raó de mesos vençuts. 
 
SEGON. Notificar l’adjudicació a l’empresa seleccionada, publicar l’adjudicació al 
Perfil del Contractant i requerir l’empresa adjudicatària 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. 
 
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. 
 
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/2013/45. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

4. 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 l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 



 
 

 
5. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA 

PROPOSTA DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES 
INDUSTRIALS PER A L’ANY 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents APROVAR els criteris i terminis 
exposats en la present proposta per tal d’establir les bases reguladores de la 
bonificació de la taxa d’escombraries industrial per el present exercici 2014, tal i 
com exposa l’article 4t Exempcions i Bonificacions, en el punt 3, de l’Ordenança 
fiscal núm. 11, Taxa per a recollida d’escombraries. 

 
6. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVAR L’AUGMENT DE LES 

TARIFES DEL SERVEI D’AUTOTAXI PER AL 2014.  
 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar l’increment de les tarifes del servei d’autotaxi per a l’any 
2014 proposat per la Comissió de Preus de Catalunya. Les tarifes proposades, 
amb el 10% d’IVA inclòs i arrodonint per aproximació a 5 cèntims, són les 
següents: 
 
 TARIFA 2 TARIFA 1 
Baixada de bandera 3,80 € 3,00 € 
Km. Recorregut 1,65 € 1,30 € 
Hora d’espera 23,95 € 19,15 € 
Avís telefònic 0,95 € 0,95 € 
Maletes i animals domèstics 0,95 € 0,95 € 
 
 
Tarifa 2: Correspon als serveis en període nocturn de 20 hores a 8 hores i els 
dissabtes i festius. 
 
Tarifa 1: Correspon als serveis en període diürn de 8 hores a 20 hores dels dies 
laborables. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya i a 
l’Associació professional de taxistes de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. Ratificar aquest acord en el Ple de la corporació.” 

 
7. 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. 

 
S’aprova per unanimitat donar compte de la relació de llicències d’obres i 
activitats aprovades per decret per delegació d’alcaldia. 



 
 

 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per a canviar forjat de la planta baixa de l’edifici i reforma de 

la primera planta consistent en convertir els dos habitatges existent en un sol 
habitatge, corresponent a l’edifici plurifamiliar de PB+1PP, situat al carrer de Sant 
Felip Neri, núm. 17. (914/2013) 

 
2. Sol·licitud presentada per a legalitzar les modificacions introduïdes en el procés de 

construcció consistent en ampliar la planta soterrània, canviar la configuració del 
xamfrà i modificació de la piscina, i primera ocupació de l’habitatge unifamiliar aïllat 
de PS+PB+1PP situat al carrer de Lurdes, núm. 44D. (399/2012 / 1208/2004) 

 
3. Sol·licitud presentada per a fer obres de reparació i manteniment del terrat a la 

rambla de la Pau, núm. 87, Esc.1  1r. 1a. (695/2013-OBR) 
 
4. Sol·licitud presentada per a legalitzar la instal·lació d’un nou cobert a magatzem 

per evitar filtracions d’aigua, al carrer del Recreo, núm. 97B. (789/2013-OBR) 
 
5. Sol·licitud presentada per a pintar la façana al carrer de les Balears, núm. 46. 

(863/2013-OBR) 
 
6. Sol·licitud presentada per a reparar i pintar la façana al carrer de Santa Anna, núm. 

46. (899/2013-OBR // 76/2012-DHAB) 
 
7. Sol·licitud presentada per a reformar la cuina, el bany, lavabo i pavimentar 

terrassa, al carrer de Ramon Muntaner, núm. 5-7, Esc. A, bxs.1a. (917/2013-OBR) 
 
8. Sol·licitud presentada per a reparar els arrebossats de la part baixa de la façana, al 

passeig de Salvador Espriu, núm. 3. (918/2013-OBR) 
 
9. Sol·licitud presentada per a reparar la façana a l’avinguda de Francesc Macià, 

núm. 87. (921/2013-OBR) 
 
10. Sol·licitud presentada per a netejar solar i instal·lar tanca metàl·lica al carrer de la 

Torre d’Enveja, núm. 44. (922/2013-OBR) 
 
11. Sol·licitud presentada per a pintar la façana a la rambla de Salvador Samà, núm. 

15. (923/2013-OBR) 
 
12. Sol·licitud presentada per a reparar cornisa al carrer del Col·legi, núm. 29-31. 

(926/2013-OBR) 
 
13. Sol·licitud presentada per a reparar frontals dels balcons de la façana a l’avinguda 

de Francesc Macià, núm. 133. (934/2013-OBR) 
 
14. Sol·licitud presentada per a obrir una rasa de 5 m per a connexió de servei de gas 

al carrer de la Creu del Garí, núm. 7. (889/2013-OBR) 
 
15. Sol·licitud presentada per a obrir rasa de 2 m per a connexió de servei de gas al 

carrer de l’Aigua, núm. 52. (924/2013-OBR) 



 
 

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per a retirar aplacat i col·locar-ne un de nou i pintar local, a 

la plaça de les Cols, núm. 1. (837/2013-OBR) 
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals  
 
1. Sol·licitud presentada per fer obres d’adequació d’una nau per instal·lar l’activitat 

de taller mecànic de vehicles al carrer d’Antonio Rubio, núm. 3 B. (719/13) 
 
2. Sol·licitud presentada per fer obres d’adequació per reformar el local situat al 

carrer de Santa Madrona, núm. 16, bxs., per exercir l’activitat de bar. (843/13) 
 
8. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

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

 
S’aprova per unanimitat dels assistents donar compte d’una relació de 
sol·licituds autoritzades pel procediment de comunicació prèvia. 
 
OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa, a la rambla de 

la Pau, núm. 62, 2n. (916/2013) 
 
2. Comunicació presentada per a reformar el bany a l’avinguda de Francesc Macià, 

núm. 163, Esc. A, 5è-3a. (919/2013) 
 
3. Comunicació presentada per a impermeabilitzar coberta a l’avinguda de 

Francesc Macià, núm. 118. (925/2013) 
 
4. Comunicació presentada per a reformar la cuina al carrer de Ramon Muntaner, 

núm. 12, 1r. 2a. (931/2013) 
 
5. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de Canigó, núm. 10, 

bxs. 3a. (932/2013) 
 
6. Comunicació presentada per a canviar parquet del menjador per gres, al carrer 

del Jardí, núm. 18, 4t. 1a. (935/2013) 
 
7. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer del Recreo, núm. 23, 2n 

.1a. (937/2013) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 



 
 

 
1. Comunicació presentada per a instal·lar una venda de pa i pastisseria al carrer 

de Cristòfol Raventós, núm. 2, bxs. (381/13) 
 
2. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de compra i venda d’articles 

per a nadons al carrer de Josep Coroleu, núm. 123, bxs.1a. (430/13) 
 
3. Comunicació presentada per instal·lar una escola de música a l’avinguda de 

Francesc Macià, núm. 115, bxs. D. (420/13) 
 
4. Comunicació presentada per a instal·lar la venda de roba i complements al carrer 

dels Caputxins, núm. 3, bxs. (391/13) 
 
5. Comunicació presentada per a instal·lar un despatx d’advocats a la rambla de 

l’Exposició, núm. 83, bxs. 1a. (396/13) 
 
REPAR 
 
1. Règim de comunicació presentat per a instal·lar un bar a la rambla de Salvador 

Samà, núm. 11, bxs. 1a. (230/13) 
 
2. Règim de comunicació presentat per a instal·lar un bar restaurant al carrer de 

Pelegrí Ballester, núm. 32, bxs. B. (315/13) 
 

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 
 

9. ALCALDIA. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE 
CESSIÓ D’UN CASAL D’AVIS A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. 

 
Aprovar per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.  Aprovar el  conveni de cessió d’un casal d’avis a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 



 
 

SEGON. Les despeses ordinàries derivades d’aquesta cessió aniran a 
càrrec de les aplicacions de despeses següents del vigent Pressupost 
municipal: 
 

Concepte Import màxim Aplicació pressupostària 
   Neteja local 13.776,91 06,924,2279902    ( 12.500 ) 

06,924,2279901    ( 1.776,91) 
Altres despeses 50.000,00 06,924,2279900 

 

TERCER.  Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents necessaris  per 
a la formalització de l’esmenta’t conveni. 
 
QUART. Ratificar el present acord al proper Ple.” 
 
 
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 
accidental.  
 
 
 


