
 
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA  7 D’OCTUBRE DE 2014 

 
Acta núm. 36 
 
ASSISTENTS: 

 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 

GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 
 GLÒRIA GARCIA PRIETO 
 MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 

MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 

Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ 
(Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF. 

 
Excusa la seva assistència el Sr. Interventor, CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ i la 
Sra. Tresorera, MARIA PILAR TENA CASABON. 
 
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: 

 
SERVEIS A LES PERSONES 
 
ALCALDIA 
 

   1.  SECRETARIA GENERAL. FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 30 DE SETEMBRE DE 2014. 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 de setembre de 
2014. 
 

   2.  SECRETARIA GENERAL. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT 
D’UNA CONSTRUCCIÓ MODULAR PER A LES DEPENDÈNCIES 
DE PROTECCIÓ CIVIL, SALA CECOPAL I SALA DE BRÍFING DE 
LA POLICIA LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJANÇANT 
RÈNTING. 

 



 
 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Adjudicar a l’empresa ALCO GRUPO EMPRESARIAL, SL amb CIF B-
64278757, el contracte del subministrament d’una construcció modular per a les 
dependències de Protecció Civil, Sala Cecopal i Sala de Brífing de la Policia Local 
de Vilanova i la Geltrú, mitjançant rènting, per un termini 2 anys prorrogables a 
dos anys més (per períodes anuals), pel procediment obert i amb tramitació 
ordinària d’acord amb l’establert als articles 109 i 110 del TRLCSP, per un import 
anual de 4.034,16 € de base imposable i 847,17 € d’IVA, que fan un total de 
4.881,33 € (QUATRE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB 
TRENTA-TRES CÈNTIMS) pel què fa al lloguer dels mòduls (equival a 336,18 
€ mensuals + IVA), i 2.510,00 € de base imposable i 527,10 € d’IVA, que fan un 
total de 3.037,10 € (TRES MIL TRENTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS) 
pel què fa al cost del muntatge i desmuntatge, que es pagarà d’un sol cop el 
primer any de contracte.   
 
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2014 dependrà de la data 
d’inici del contracte i serà, aproximadament, de 3.518,54 € + IVA (que es 
desglossen en els 2.510,00 € + IVA de la instal·lació més tres mesos de 
lloguer), preveient que el contracte s’iniciarà l’octubre de 2014.   
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.130.22000 del pressupost 
del 2014 i a les de la resta d’exercicis econòmics que equivalguin a la mateixa, 
fins a la finalització del contracte i de les pròrrogues, a raó de mesos vençuts. 
 
TERCER.  Notificar l’adjudicació a l’empresa ALCO GRUPO EMPRESARIAL, SL 
i a la resta de licitadors, publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir a 
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 la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a 
Annex 1. 
 
CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 

   3. SECRETARIA GENERAL. CONTRACTACIÓ. DESESTIMACIÓ, SI 
S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE MUNICIPALITZACIÓ DEL 
SERVEI DE CONSERGERIA I PETIT MANTENIMENT 
D’INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES, RECEPCIÓ-VIGILÀNCIA I 
ATENCIÓ A LA CENTRALETA TELEFÒNICA DE L’EDIFICI 
CENTRAL I CASA OLIVELLA I DE L’EDIFICI NEÀPOLIS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 



 
 
 

“PRIMER. Desestimar la proposta de municipalització del servei de consergeria 
i petit manteniment d’instal·lacions esportives, recepció-vigilància i atenció a la 
centraleta telefònica de l’edifici central i casa olivella i de l’edifici Neàpolis   
 
SEGON. Instar les regidories afectades a iniciar un procediment de licitació per 
a la contractació d’aquest serveis, unificant les anteriors contractacions amb la 
intenció d’optimitzar els recursos i aconseguir una millor i més eficient prestació 
del servei.  Aquesta licitació s’haurà de fer previ estudi organitzatiu de millora i 
optimització del servei. 
 
TERCER. Traslladar aquests acords als caps de servei corresponents.” 
 

    4. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA 
PER PRESENTAR-SE A LA CONVOCATORIA PER PRORROGAR 
LA SUBVENCIÓ DESTINADA AL PROGRAMA D’AODL PER 
L'ANY 2014 PER A LA CONTINUACIÓ 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/258/2014, de 5 
d’agost, la prorroga de la subvenció en el marc de la contractació d’agents 
d’ocupació i desenvolupament local. 
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

    5.  HISENDA. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
F/2014/29. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2014/29, per un import de CENT NORANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS 
SETANTA EUROS  AMB VUITANTA-UN CÈNTIM (194.370,81€). 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

    6. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DEL TRASPÀS DE LA PARADA NÚM. 42 DEL MERCAT DEL 
CENTRE. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Autoritzar la transmissió de la concessió de la parada núm. 42 del 
Mercat del Centre, de la què és titular PEIXOS NEUS, SCP, a favor de la Sra. 
amb DNI 77106861M, amb les mateixes condicions que l’anterior adjudicatari i 
la mateixa activitat de “Peix i marisc” i per la durada establerta pel Reglament 
de Patrimoni dels ens locals de Catalunya. 



 
 
 

 
SEGON. Requerir la nova concessionària, el pagament de l’import resultant de 
multiplicar la quantitat de 141,85€ pels metres lineals de parada,1,78ml, 
ascendint l’import total a dos-cents cinquanta-dos euros, amb cinquanta 
cèntims (252,50€), d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal per a la Taxa 
per prestació de serveis de mercats, art. 7è, punt 2, c). 

 
TERCER. Advertir a la nova concessionària de l’obligació d’acceptar i complir 
amb les normes del Reglament dels Mercats Municipals i les disposicions de 
l’Ajuntament que siguin aplicables. 

 
QUART. D’acord amb l’article 31 del Reglament dels Mercats Municipals, 
sotmetre a condició suspensiva l’eficàcia jurídica de l’apartat segon, fins que 
s’acrediti el compliment de les obligacions anteriors. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.” 
 

   7. ESPORTS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE LA REGIDORIA D’ESPORTS DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF PEL 
DESENVOLUPAMENT EN EL MARC DEL JUANITA’S VILANOVA 

SLIDING FESTIVAL. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i NODE en data segons figura el conveni i fins al 31 de desembre de 
2014, i segons els pactes que s’estableixen en el conveni ( s’adjunta una còpia 
del conveni). 
 
SEGON. Facultar la regidora d’esports per a la signatura del conveni. 
 
TERCER. Notificar l'acord als interessats.” 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

   8. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ACCEPTAR L’AJUT DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’ACTUACIÓ “REPARACIÓ 
PATOLOGIES ESTRUCTURALS EDIFICI DE LES ANTIGUES 
CASERNES”  DINS EL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS 
2012-2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Acceptar la subvenció  atorgada per la Diputació de Barcelona de la 
línia de suport “Finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements 



 
 
 

constitutius de patrimoni singular local” dins el Programa complementari de 
suport a l’economia productiva local en el marc del “Pla Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” per a la següent actuació “Reparació patologies estructurals 
edifici de les antigues Casernes 14/X/110228” per import de quaranta-nou mil 
seixanta-vuit euros amb setanta-cinc cèntims (49.068,75 €). 
 
SEGON. Acceptar els termes que regiran la seva concessió i les condicions per 
a la seva execució.”  

 
   9. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ACCEPTAR LA 

SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER A “ARRANJAMENT DE PART DEL CAMÍ RAL”. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona de la 
línia de suport “Finançament de la millora i del manteniment dels camins locals” 
dins el Programa complementari de suport a l’economia productiva local en el 
marc del “Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a la següent actuació 
“Arranjament de part del Camí Ral 14/X/110358”, per import de vint-i-quatre mil 
euros (24.000,00 €). 
 
SEGON. Acceptar els termes que regiran la seva concessió i les condicions per 
a la seva execució.” 

 
 10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 

A CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PB+2PP, SITUAT A L’AVINGUDA DE LA COLLADA, NÚM. 66. 
(EXP. OBRES 591/2014).  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència sol·licitada 
per a fer obres de CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DE PB+2PP, situat a l’avinguda de la Collada, 66, 
(Exp.000591/2014-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables. 

 
 11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 

A REHABILITAR LA COBERTA I FER REFORMA INTERIOR DE 
L’HABITATGE, AL CARRER DE LA LLIBERTAT, NÚM. 5,  1r. 
(EXP. OBRES 795/2014)  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència sol·licitada per a 
fer obres de REHABILITAR LA COBERTA I FER REFORMA INTERIOR DE 
L'HABITATGE  al carrer Llibertat,  5 1r. (Exp.000795/2014-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 



 
 
 

  12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LES 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER 
DELEGACIÓ D’ALCALDIA. 

 
Es dóna compte de les sol·licituds de llicències urbanístiques i llicències 
d’obres i instal·lacions per a adequació de locals per exercir una activitat, 
aprovades per decret de l’Alcaldia: 

 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar i pintar la 
façana a la rambla de la Pau, 32 (exp. obres 670/2014) 

2. Sol·licitud presentada per a enrajolar la cuina i el bany i canviar l’alumini de les 
finestres al carrer Canàries, 19-21  4t. 4a. (exp. obres 696/2014)   

3. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar pilars de 
la façana de l’edifici a l’avinguda de Cubelles, 25 (exp. obres 711/0214)   

4. Sol·licitud presentada per a reparar la façana a la plaça Lledonders, 1 (exp. obres 
766/2014)   

5. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la 
façana a l’avinguda Francesc Macià, 4 (exp. obres 788/2014)   

OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per a adequació de local per a instal·lar perruqueria, al 

carrer Caputxins, 30 (exp. obres 733/2014)   

2. Sol·licitud presentada per a reparar part baixa de la façana sense col·locar cap 
mitjà auxiliar i instal·lar rètol de lletres retallades, a la plaça Soler i Gustems, 14 
bxs.(exp. obres 772/2014)   

3. Sol·licitud presentada per GRUPO INSTALACIONES SCCL, per a instal·lar rètol a 
local comercial situat al carrer Doctor Fleming, 36 (exp. obres 783/2014)   

Obres per adequació i instal·lacions de locals  

1. Sol·licitud presentada per HOT CHOCOLAT, SL, per adequar el local per instal·lar 
un bar creperia a la rambla Principal, 77, bxs. (exp. act 724/14) 

  13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS 
RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT.  

 



 
 
 

Es dóna compte de la relació de sol·licituds d’activitats autoritzades pel 
procediment de comunicació prèvia i declaració responsable: 
 

OBRES   
 
Obres menors 

1.  Comunicació presentada per a reformar bany i cuina a la rambla Salvador Samà, 
54-56  2n. 1a. (exp. obres 776/2014)  

2.  Comunicació presentada per a desmuntar plat de dutxa i instal·lar un de nou, al 
carrer Josep Coroleu, 76-78 4t. 2a. (exp. obres 777/2014)  

3.  Comunicació presentada per a canvia rajoles del lavabo, al carrer Havana, 20 1r. 
1a. (exp. obres 778/2014) 

4.  Comunicació presentada per a enrajolar la cuina al carrer Pelegrí Ballester, 3 1r. 
(exp. obres 781/2014) 

5.  Comunicació presentada per a reformar cuina a la ronda Mar Mediterrània, 2B , 
(exp. obres 782/2014) 

6.  Comunicació presentada per a canviar plat de dutxa, al carrer Sant Onofre, 114 
2n.2a. (exp. obres 790/0214) 

7.  Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer Pastera, 
5  1r. A (exp. obres 791/0214) 

Declaracions responsables del Pla de desplegament d’estesa de fibra òptica 

1. Declaració responsable presentada per TELEFÒNICA, per a descobriment CR al 
camí vell de Cubelles, (exp. obres 784/2014) 

2. Declaració responsable presentada per TELEFÒNICA, per a reparar canalització 
telefònica, al carrer Atzavares, 24 (exp. obres 785/2014) 

3. Declaració responsable presentada per TELEFÒNICA, per a reparar canalització 
telefònica, a la rambla Arnau de Vilanova, 52 (exp. obres 786/2014) 

4. Declaració responsable presentada per TELEFÒNICA, per a reparar canalització 
telefònica, al carrer Josep Coroleu, 48 (exp. obres 787/2014) 

5. Declaració responsable presentada per TELEFÒNICA, per a reparar canalització 
telefònica, a la rambla Salvador Samà (exp. obres 798/2014) 



 
 
 

6. Declaració responsable presentada per TELEFÒNICA, per a reparar canalització 
telefònica, a la rambla Salvador Samà, 17bis (exp. obres 802/2014) 

7. Declaració responsable presentada per TELEFÒNICA, per a reparar canalització 
telefònica, al carrer Josep Llanza, 7 (exp. obres 804/2014) 

ACTIVITATS 

Innòcues 

1. Comunicació presentada per instal·lar una escola d’arts escèniques a la rambla 
Exposició, 39, bxs. 5. (exp. act 403/14).  

2. Comunicació presentada per canviar de nom  una perruqueria a la plaça de la 
Vila, 15, bxs. (exp. act 393/14).  

3. Comunicació presentada per instal·lar un centre de pilates, ioga...al carrer Josep 
Coroleu, 99, bxs. (exp. act 377/14).  

4. Comunicació presentada per instal·lar una floristeria al carrer de Sant Gervasi, 
36. (exp. act 374/14). 

5. Comunicació presentada per instal·lar un fruiteria a l’avinguda de Francesc 
Macià, 122, bxs. (408/14). 

6. Comunicació presentada per EL PETIT REBOST DE VILANOVA, SCP per 
canviar de nom un supermercat al carrer de l'Aigua, 8, bxs. (exp. act 397/14) . 

7. Comunicació presentada per RABIA ALAUDDIN per instal·lar un supermercat al 
carrer de l’Aigua, 64. (activitat existent) (exp. act 400/14).  

8. Comunicació presentada per instal·lar un perruqueria a l’avinguda de la Collada, 
34, bxs. (exp. act 336/14). 

LPCA 
 

1. Comunicació prèvia presentada per instal·lar un taller fe fusteria d’alumini i ferro 
al carrer Solicrup, 29 (exp. act 324/2013). 

 
Punt a tractar en sessió pública de la JGL 
 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
14. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 

CONCEDIR LA COMPATIBILITAT AL TREBALLADOR AMB DNI 
38 152 552-Z. 



 
 
 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 “De conformitat amb els articles 1.3, 2, 12 i 13 de la Llei 53/84, declarar la 
compatibilitat al treballador amb DNI 38.152.552-Z, per a l’exercici privat de 
professor d’arpa a l’Escola Pia de Granollers, amb una dedicació màxima de 
37,5 hores setmanals. 

 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot 
moment a l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del 
treballador i dels horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir 
amb posterioritat a aquesta declaració de compatibilitat. 

 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a 
falta molt greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està 
tipificat com a falta greu.” 
 
 
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 general. 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                               Isidre Martí Sardà 
 
 


