
 
 
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  4 

DE FEBRER DE 2014 
 
Acta núm. 5 
 
ASSISTENTS:  

 
NEUS LLOVERAS MASSANA 
ARIADNA LLORENS GARCIA 
GLORIA GARCIA PRIETO 
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. 
 
El Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA excusa la seva assistència. 
 
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 
28 DE  GENER DE 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària i del dia 28 de gener de 2014. 

 
2.  SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DE PERSONACIONS 

EN RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Secretaria 

 



 
 
1. Comparèixer i personar-se en el procediment abreujat número 287/2012 
(secció F), davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, 
contra el decret de 21 de març de 2012 del regidor d’Hisenda, Règim Intern i 
Seguretat Ciutadana, pel qual es deixa sense efecte l’adscripció del recorrent al 
lloc de treball de Cap del Servei de Medi Ambient.  
 

 
Serveis Viaris i Mobilitat 

 
2. Comparèixer i personar-se en el procediment abreujat 340/2013, Secció B, 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, contra la 
resolució desestimatòria parcial de reclamació per responsabilitat patrimonial 
interposada per la part demandant davant l’Ajuntament en data 05/03/2012.  

 
Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna 

 
3. Comparèixer i personar-se en el recurs contenciós administratiu 304/2013-5, 
Secció B, davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, 
contra el decret de 20 de juny de 2013 pel qual es desestimava la sol·licitud de 
rectificació de l’autoliquidació de l’Impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys.  
 
Llicències i Disciplina 

 
4. Comparèixer i personar-se en el recurs contenciós-administratiu número 
417/2013 (secció F), davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, contra la resolució de l’alcaldessa de data 30/04/2013, ordenant la 
retirada de la instal·lació de telefonia mòbil situada al carrer de Joan d’Àustria, 
núm. 7. 
 
SERVEIS A LES PERSONES 
 

3. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PAGAMENT 
AL CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ PER A LES ENCOMANES DE GESTIÓ FETES PER 
L’AJUNTAMENT CORRESPONENT AL PRIMER SEMESTRE DE 
2014 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents efectuar un pagament al Consorci de 
Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú de SIS-CENTS VINT-I-VUIT MIL 
CINC-CENTS EUROS (628.500 €) per al desenvolupament i execució durant el 
primer de semestre de l’any 2014 dels serveis encarregats per l’Ajuntament.  
 

4. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 

 



 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2013/48. 

 
5. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 

ACCEPTAR L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL 
“FINANÇAMENT DELS PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ”. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona (Direcció de Serveis de 
Concertació Local) per a la realització de les actuacions referides, en relació 
amb la línia de suport “finançament dels plans locals d’ocupació”, aprovades en 
el marc del programa complementari de suport a l’economia productiva local. 
L’abast de l’acceptació es determina en la quantitat total atorgada que és de 
131.203,31 € per a l’anualitat de 2013 i 131.203,29 per l’anualitat de 2014 (codi 
XGL 13/X/100203). 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del present acord i  per 
formalitzar l’acceptació de l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona pel 
“finançament dels plans locals d’ocupació”. 
 
TERCER. Transmetre el present acord a la Diputació de Barcelona.“  
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

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

A DIVISIÓ HORITZONTAL DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DE PB+3PP, AMB 3 HABITATGES I 2 LOCALS, AL 
CARRER DE SARAGOSSA, NÚM. 15. (927/2013) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per a 
divisió horitzontal de l'edifici plurifamiliar entre mitgeres de PB+3PP, amb 3 
habitatges i 2 locals al carrer de Saragossa, núm. 15, d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

7. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A DIVISIÓ HORITZONTAL DE L’EDIFICI ENTRE MITGERES DE 
PB+1PP, AMB 1 HABITATGE I 1 LOCAL, SITUAT AL CARRER 
MAJOR, NÚM. 2B, CANTONADA AMB LA PLAÇA LLARGA, 
NÚM. 17. (886/2013) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per a 
divisió horitzontal de l'edifici entre mitgeres de PB+1PP, amb 1 habitatge i 1 
local, situat al carrer Major, núm. 2B, cantonada amb la plaça Llarga, núm. 17, 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables. 



 
 
 

8. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. DENEGAR LA SOL·LICITUD 
PRESENTADA PER OBRIR RASA D’1M DE XARXA DE GAS AL 
CARRER DE BAILÉN, NÚM. 63-65. (30/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents denegar la llicència sol·licitada per a 
obrir rasa d'1 m per a reparar fuita de resseguiment a la xarxa de gas, al carrer 
Bailén, núm. 63-65, d’acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic desfavorables que figuren incorporats a l’expedient. 

 
9. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

RELACIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES APROVADES PER DECRET 
PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA SEGONS RELACIÓ ADJUNTA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents la relació de llicències aprovades per 
decret. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per a fer dues regates per a canviar la ubicació de dos 

endolls i pintar local, a la rambla del Castell, núm. 81-83. (945/2013) 
 
2. Sol·licitud presentada per a obrir una rasa de 20 m per a fer canalització 

d’instal·lació telefònica. (957/2013) 
 
3. Sol·licitud presentada per obrir rasa d’1 m per a reparar fuita de gas al carrer de 

Bailen, núm. 54. (31/2014) 
 
4. Sol·licitud presentada per obrir rasa d’1 m per a reparar fuita de gas al carrer de 

Menéndez y Pelayo, núm. 37 bxs. 1a. (32/2014) 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per a instal·lar rètol a local destinat a venda de fruita i 

verdura, al carrer de Sant Joan, núm. 12 bxs. (951/2013) 
 
2. Sol·licitud presentada per a col·locar rètol a local situat a l’avinguda de la Torre del 

Vallès, núm. 1B bxs. (971/2013) 
 
10. 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 una relació de sol·licituds autoritzades 
pel procediment de comunicació prèvia. 
 
OBRES   
 



 
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per a primera ocupació de dos habitatges unifamiliars 

situats al carrer de la Portadora, núm. 3-5. (579/2013 // 126/2013) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per a instal·lar una botiga de venda de fruites i verdures 

a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 122, bxs. (exp. Act 390/13) 
  
2. Règim de comunicació presentat per instal·lar una activitat de venda de 

productes de jardineria al carrer de Sant Gervasi, núm. 82. (exp. Act 13/14) 
  
3. Règim de comunicació presentat per canvi de nom (mateixos socis) d’una 

acadèmia d’ensenyament i estudi a la rambla Principal, núm. 96, 1r-1a. (exp. Act 
439/13) 

  
4. Règim de comunicació presentat per a la legalització de l’oficina de servei 

d’ocupació de Catalunya (SOC), a la rambla d’Arnau de Vilanova, núm. 2. (exp. 
Act 303/09)  

 
Annex III REPAR 
 
5. Règim de comunicació presentat per a instal·lar un bar restaurant al carrer del 

Forn del Vidre, núm. 19, bxs. 1a. (exp. Act 456/13)  
 
 
Punt a tractar en sessió pública de la JGL 

 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
11. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 

CONCEDIR LA COMPATIBILITAT AL TREBALLADOR AMB DNI  
52 219 956-C. 

 
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 52 219 956 C, per a l’exercici privat 
d’advocat, amb una dedicació màxima de 18,75 hores setmanals, amb les 
següents limitacions : 
 

1. No poder exercir l’advocacia en l’àmbit penal ni en assumptes 
relacionats amb la responsabilitat civil per accidents de circulació, en tot 
el territori estatal. 

 



 
 

2. No poder exercir l’advocacia en aquells assumptes relacionats amb 
l’Administració Local de Vilanova i la Geltrú i de la comarca del Garraf. 

 
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.” 

 
12.  HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 

CONCEDIR LA COMPATIBILITAT AL TREBALLADOR AMB DNI 
52 425 941-V. 

 
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 52 425 941-V, per a l’exercici privat de 
Psicòleg per compte propi, amb una dedicació màxima de 18,75 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 9:55 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari acctal.  
 
 


