
 
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  25 
DE FEBRER DE 2014 

 
Acta núm. 8 
 
ASSISTENTS: 

 
NEUS LLOVERAS MASSANA 
GLORIA GARCIA PRIETO 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 
MIQUEL ÁNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
 BLANCA ALBÀ I PUJOL 
   
SECRETARI GENERAL 
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 GENERAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE 

L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL  DIA 
18 DE  FEBRER DE 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 18 de febrer de 2014. 

 
2. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DELS 
PARCS I JARDINS DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
ZONA A. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 



 
 

 
“PRIMER. INCOAR l’expedient de resolució del contracte del servei de 
manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, zona 
A, per tal de procedir a la prestació del servei mitjançant recursos propis de 
l’Ajuntament. 
 
SEGON. REQUERIR, mitjançant el present acord i amb un termini màxim de 10 
dies naturals, al servei de Via Pública, Mobilitat i Manteniment Ciutat per tal que 
redacti un informe tècnic respecte les mesures a prendre per a procedir a la 
citada resolució del contracte. 
 
TERCER. REQUERIR, mitjançant el present acord i amb un termini màxim de 
10 dies naturals, a la Intervenció Municipal per tal que efectuï informe econòmic 
respecte la realització d’aquesta resolució. 
 
QUART. REQUERIR, mitjançant el present acord i amb un termini màxim de 10 
dies naturals, a  la Secretaria General.  per tal que redactin un informe respecte el 
procediment a seguir i respecte les eventuals conseqüències de la resolució. 
 
CINQUÈ. REQUERIR, mitjançant el present acord i amb un termini màxim de 
10 dies naturals, al servei de Recursos Humans perquè emeti informe en 
relació a la eventual subrogació del personal a la plantilla de l’Ajuntament. 
 
SISÈ. NOTIFICAR la present resolució a l’actual empresa adjudicatària del 
contracte als efectes de que pugui realitzar les al·legacions que consideri 
oportunes, en un termini màxim de 20 dies naturals.” 
 
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/2014/1. 
 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

 
4. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR EL CONVENI 

ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL, PER A LA CESSIÓ DE LA 
TITULARITAT DEL PROJECTE ELÈCTRIC  I LES 
INSTAL·LACIONS DE BAIXA I MITJA TENSIÓ DEL PAS SOTA 
VIA DEL CARRER DE LA LLIBERTAT.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 



 
 

“PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per a la cessió de la titularitat dels 
projectes elèctrics i les instal·lacions de baixa i mitja tensió, corresponents a les 
obres d’ampliació i millora del pas sota la via del carrer de la Llibertat i 
reurbanització del carrer en el tram comprès entre els carrers del Forn del Vidre 
i de l’Àncora, per incorporar-les a la seva xarxa de distribució. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest 
conveni i de tots aquells altres documents que siguin necessaris per a la 
formalització d’aquest acord. 
 
TERCER. Donar compte del present acord en el proper Ple que se celebri. 
 
QUART. Notificar el present acord a Endesa Distribución Eléctrica, SLU, als 
efectes escaients. 
 

5. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DENEGAR LA DEVOLUCIÓ 
DE L’AVAL BANCARI CONSTITUÏT  PER GARANTIR LA 
CONSTRUCCIÓ D’UNA PASSERA AL PONT DE LA 
CARRETERA, AL SUBSECTOR GIRÓ, PER MOTIU 
D’INCOMPLIMENT DITA OBLIGACIÓ URBANÍSTICA.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.  Denegar la devolució de l’aval bancari constituït el 7 de juny de 
2007 per BCSH per import 139.200 € per garantir la construcció d’una passera 
al pont de la carretera, per motiu de la manca de compliment de dita obligació 
urbanística, d’acord amb l’informe tècnic incorporat a l’expedient. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al representant de la societat amb expressió 
dels recursos que siguin escaients. 

 
6. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. APROVAR LA 

CERTIFICACIÓ 2 PER LES OBRES DEL PROJECTE 
D’AMPLIACIÓ I MILLORA DEL PAS SOTA LA VIA DEL CARRER 
DE LA LLIBERTAT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a treballs 
efectuats el mes de desembre de 2013, per les obres del projecte “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”, per un import de VINT-I-
VUIT MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS 
(28.322,61€) amb el 21 per cent de l’IVA inclòs. 
 



 
 

SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 40,155,61900 del 
vigent Pressupost. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del  present acord.” 

 
7. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. APROVAR LA 

CERTIFICACIÓ 3 PER LES OBRES DEL PROJECTE 
D’AMPLIACIÓ I MILLORA DEL PAS SOTA LA VIA DEL CARRER 
DE LA LLIBERTAT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la certificació d’obres núm. 3, corresponent a treballs 
efectuats el mes de gener de 2014, per les obres del projecte “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”,  per un import de TRENTA-
QUATRE MIL CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS  AMB CINQUANTA-
SET CÈNTIMS (34.544,57€) amb el 21 per cent de l’IVA inclòs. 
 
SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 40,155,61900 del 
vigent Pressupost. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del  present acord.” 

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

A ENDERROC PARCIAL I FER REFORÇ ESTRUCTURAL DE 
L’EDIFICI DE PB+2PP, SITUAT AL CARRER DEL GAS, NÚM. 12. 
(EXP. OBRES 104/2014 RELACIONAT EXP. HAB. 13/2011) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per a fer 
enderroc parcial i reforç estructural de l'edifici de PB+2PP, situat al carrer del 
Gas, núm. 12, (Exp.000104/2014-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

9. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
REHABILITACIÓ I REFORMA DE  3 HABITATGES, PLANTA 
BAIXA, PRIMERA I TERCERA AL PASSEIG MARÍTIM, NÚM.  84. 
(EXP. OBRES 114/2014 RELACIONAT EXP. DHAB 31/2012) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per 
BUXI, per a fer obres de rehabilitació i reforma dels 3 habitatges de la planta 
baixa, primera i tercera planta de l’edifici situat al passeig Marítim, núm. 84., 
(Exp.000114/2014-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables.  

 



 
 

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 per unanimitat dels assistents donar compte de la relació de llicències 
d’obres i d’activitats aprovades per decret. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per a pintar baranes, frontals i façana del pg. Marítim, núm. 

88 B. (exp. Obres 6/2014)   
 
2. Sol·licitud presentada per a reparació parcial de la tanca perimetral de la finca 

situada al polígon 31, parcel·la 48 (exp. Obres 23/2014 // exp. Relacionat DHAB 
35/2013)  

 
3. Sol·licitud presentada per a canviar baixants de l’edifici, escales A, B, C i D, al 

carrer d’Alexandre de Cabanyes, núm. 26-32. (exp. Obres 50/2014)   
 
4. Sol·licitud presentada per a reparar terrassa de l’habitatge, al carrer Major, núm. 

1. (exp. Obres 53/2014)   
 
5. Sol·licitud presentada per a reparar bassa a finca agrícola, a l’urb. De Mas Joliu. 

(exp. Obres 65/2014)   
 
6. Sol·licitud presentada per a col·locar arqueta i tapa al pati per a connectar 

clavegueram al carrer de la Providència, núm.  58. (exp. Obres 81/2014)   
 
7. Sol·licitud presentada per a remodelar el jardí comunitari al carrer del Forn de 

Vidre, núm. 12. (exp. Obres 87/2014) 
 
8. Sol·licitud presentada per a actuacions a la façana principal a l’edifici plurifamiliar 

entre mitgeres, a la rambla de la Pau, núm. 58. (exp. Obres 91/3014)  
 
9. Sol·licitud presentada per a repicar cantells dels balcons de la façana al carrer de 

les Canàries, núm. 40. (exp. Obres 94/2014)   
 
10. Sol·licitud presentada per a ampliar la porta del garatge al carrer d’Hernani, núm. 

21. (exp. Obres 200/2014)   
 

OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 

1. Sol·licitud presentada per a instal·lar marquesina a l’aparcament del supermercat, 
a la ronda d’Europa, núm. 39. (exp. Obres 2/2014)   

 
2. Sol·licitud presentada legalitzar canvi de vinil del rètol i la instal·lació d’un tendal, al 

carrer de la Llibertat, núm. 22, baixos. (exp. Obres 64/2014)   
 
3. Sol·licitud presentada per a instal·lar rètol al carrer de Conxita Soler, núm. 15, bxs. 

(exp. Obres 67/2014)   



 
 

 
Obres per adequació i instal·lacions de locals 
  
1. Sol·licitud presentada per fer obres d’adequació d’un local per ampliar l’activitat de 

venda d’alimentació (supermercat) amb la de bar, al carrer del Riu Ebre, núm. 
35.(exp. Obres 920/2013)   

 
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 per unanimitat dels assistents la relació de sol·licituds d’obres i 
activitats autoritzades pel procediment de comunicació prèvia. 
 
OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa i renovar cuina 

al carrer de Francesc Ivern, núm. 4,  3r. 4a. (exp. Obres 80/2014) 
   
2. Comunicació presentada per a reformar la cuina al carrer de Pere Riudor, núm. 

19, àtic 1a. (exp. Obres 83/2014)   
 
3. Comunicació presentada per a canviar rajoles del bany a l’avinguda de Francesc 

Macià, núm. 118, 1r. 1a. (exp. Obres 84/2014)   
 
4. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa, al carrer de 

Pelegrí Ballester, núm. 18, 4t. 2a. (exp. Obres 89/2014) 
   
5. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer dels Magatzems Nous, 

núm. 2. (exp. Obres 90/2014) 
   
6. Comunicació presentada per a canviar paviment de la cuina i safareig, a la plaça 

de Soler i Carbonell, núm. 25, 4t. 1a. (exp. Obres 92/2014)   
 
7. Comunicació presentada per a canviar fals sostre de cuina i bany al carrer de 

València, núm.  37, 1r. (exp. Obres 93/2014)   
 
8. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa, al carrer de 

Estany, núm. 1,  2n. 3a. (exp. Obres 99/2014)   
 
9. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer del Correu, núm. 2,  1r. 

1a. (exp. Obres 103/2014)   
 
10. Comunicació presentada per a canviar rajoles de la cuina i bany al carrer de 

Roger de Flor, núm. 14, 3r. 1a. (exp. Obres 105/2014)   
 



 
 

11. Comunicació presentada per a canviar fals sostre al carrer de la Mercè, núm. 8. 
(exp. Obres 106/2014)   

 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per canvi de nom de l’activitat de venda d’articles de 

decoració per a la llar al carrer de l’Aigua, núm. 154, bxs. (exp. Act 36/14). 
 

Annex III REPAR 

2. Comunicació presentada per instal·lar un local social amb bar a la plaça del Pou, 
núm. 4, bxs. (exp. Act 359/2013) 

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.  
 
 


