
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  18 
DE JUNY DE 2013 

 
Acta núm. 24 
 
Assistents: 
 
   NEUS LLOVERAS MASSANA 

GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
 GLÒRIA GARCIA PRIETO 
 FRANCESC SÁNCHEZ VERA 
  

 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 

Assisteixen a la mateixa reunió els regidors Srs. MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
SERRANO, MARIA JOSEP RIBA HUGUET, BLANCA ALBÀ PUJOL, i 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 
11 DE JUNY. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària i del dia 11 de juny. 
 
SERVEIS A LES PERSONES 
 

2. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
APROVAR LA RELACIÓ DE DESPESES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents i comptabilitzar la relació de factures 
número F/2013/20. 
 

3. SERVEIS SOCIALS. APROVAR EL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT 



 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
PHYLÉ D'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA DE L'ALUMNAT 
D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents el conveni de col·laboració entre 
l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament 
d’ensenyament i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al desenvolupament 
del projecte Phylé d’atenció socioeducativa de l’alumnat d’educació secundària 
obligatòria del municipi. 
 

 
4. SERVEI DE PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ. APROVAR ELS 

CONVENIS AMB ELS ESTABLIMENTS COL·LABORADORS AMB 
EL CARNET ACTIU. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents els convenis entre l’Ajuntament de 
Vilanova i els establiments que es relacionen a continuació per la seva adhesió 
al programa Carnet Actiu. 

 
5. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA. ADOPTAR EL PLA 

BÀSIC D’EMERGÈNCIES MUNICIPALS I L’ESTRUCTURA I 
ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DEL PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL 
PER A LA FESTA MAJOR 2013. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents adoptar el Pla Bàsic d’Emergències 
Municipals (PBEM) i l’estructura i organització municipal del Pla Específic 
Municipal per la Festa Major per fer front a qualsevol eventualitat que pugui 
succeir en el transcurs de les activitats derivades de les festes majors 2013 
dels barris, inclosos els correfocs, els cercaviles de foc i els petits castells de 
foc. 

 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 

 
6. ESCOLES MUNICIPALS. RATIFICACIÓ DE LA PRÒRROGA DELS 

NOMENAMENTS UNIPERSONALS DE GOVERN DE L’ECMMMM I 
DEL NOMENAMENT DELS CÀRRECS UNIPERSONALS DE 
GOVERN DE L’EMAID. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents ratificar els nomenaments unipersonals 
de govern de l’ESCOLA CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE 
MONTSERRAT. 

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 



 
7. CULTURA . APROVAR EL PROGRAMA D’ACTES DE LA FESTA 

MAJOR 2013. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar les activitats programades pels 
Pabordes 2013 amb motiu de la celebració de la FESTA MAJOR 2013 que 
tindran lloc a la nostra ciutat del 17 de juliol al 6 d’agost de 2013. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

 
8. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR EL PLEC DE 

CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I 
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ I 
MILLORA DEL PAS SOTA LA VIA DEL CARRER LLIBERTAT I 
REURBANITZACIÓ DEL CARRER EN EL TRAM ENTRE EL 
CARRER FORN DEL VIDRE I DE L’ÀNCORA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar l’expedient de contractació i el 
plec de clàusules econòmic -administratives particulars, per a la contractació de 
les obres del projecte “Ampliació i millora del pas sota la via del carrer de la 
Llibertat i reurbanització del carrer en el tram comprés entre el carrer del Forn 
del Vidre i de l’Àncora” . 
 

9. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAMENT DE LA 
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ACTIVITAT DE DISCOTECA, 
BAR I RESTAURANT, ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES I 
APARCAMENT (102 PLACES) SITUADA A LA PLATJA TRAJO 
DE GARBÍ. ACTIVITAT DE CARÀCTER TEMPORAL I 
DESMUNTABLE (TEMPORADA 4 MESOS) APROVAR I 
HOMOLOGAR EN BASE A L’INFORME TÈCNIC FAVORABLE 
DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ INTRODUÏT A LA PLATAFORMA 
DIGITAL HERMES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents atorgar llicència municipal per a 
l’activitat de discoteca, bar i restaurant, activitats extraordinàries i aparcament 
(102 places) situada a la plaça del Trajo de Garbí. Activitat de caràcter temporal 
i desmuntable. 

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

RELACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I D’ACTIVITATS 
APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA 
SEGONS RELACIÓ ADJUNTA. 

 
S’aprova una relació de llicències aprovades per decret per donar compte a la 
Junta de Govern. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 



 
 
1. Sol·licitud presentada per a reparar claveguera interior de la cuina del local 

destinat a bar, situat a la rambla Principal, núm. 52. (exp. obres 332/2013). 
   
2. Sol·licitud presentada per a arranjar la façana al carrer de l’Aigua, núm. 129. (exp. 

obres 335/2013) 
   
3. Sol·licitud presentada per a pintar la barana d’un balcó i reposar rajoles de la 

cornisa i d’un altre balcó al carrer de Sitges, núm. 9. (exp. obres 348/2013) 
   
4. Sol·licitud presentada per a substituir finestra de fusta per alumini i eliminar dipòsit 

d’aigua al passeig de Voramar, núm. 6, bxs. 1r (exp. obres 368/2013) 
   
5. Sol·licitud presentada per a impermeabilitzar la mitgera veïna per evitar filtracions 

al carrer del Doctor Fleming, núm. 21. (exp. obres 369/2013)  
 
6. Sol·licitud presentada per a reformar habitatge al carrer de Pere Riudor, núm. 21, 

01-02. (exp. obres 380/2013) 
   
7. Sol·licitud presentada per a arranjar la façana al carrer de Montserrat, núm. 2. 

(exp. obres 384/2013) 
   
8. Sol·licitud presentada per a canviar baixant en mal estat al carrer de l’Economia, 

núm. 38. (exp. obres 396/2013) 
   
9. Sol·licitud presentada per a legalitzar l’obertura de porta a la façana en lloc d’una 

finestra i fer rampa d’accés al carrer de Cuba, núm. 29. (exp. obres 404/2013) 
   
10. Sol·licitud presentada per a substituir baixant al carrer de Sant Pere, núm. 21. 

(exp. obres 423/2013) 
   
11. Sol·licitud presentada per a fer reforç i consolidació de fonamentació de pilar al 

garatge al carrer del Correu, núm. 66. (exp. obres 425/2013) 
   
12. Sol·licitud presentada per a pavimentar el pàrquing al carrer de Teodor Creus i 

Corominas, núm. 10-12. (exp. obres 426/2013) 
 
13. Sol·licitud presentada per obrir rasa d’1 m per a canviar una arqueta, a la plaça del 

Sagrat Cor, núm. 5. (exp. obres 392/2013)   
 
14. Sol·licitud presentada per a obrir rasa de 2 m per a connexió de servei de gas a la 

rambla de la Pau, núm. 2. (exp. obres 420/2013)  
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per a canviar el vidre trencat a la porta d’accés al local, 

col·locar un vidre a finestra interior, una tapa d’alumini al calaix de la persiana i 
una porta corredissa de separació i pintar local al carrer d’Arquitecte Gaudi, núm. 
10-16. (exp. obres 318/2013) 

   



 
2. Sol·licitud presentada per a adequació de local per acadèmia de música a 

l’avinguda de Francesc Macià, núm. 115 bxs. D (exp. obres 370/2013) 
   
3. Sol·licitud presentada per a adequació de local per a perruqueria a la rambla de 

Josep Antoni Vidal, núm. 1. (exp. obres 379/2013) 
   
4. Sol·licitud presentada per a instal·lar rètol al carrer del Pare Garí, núm. 36, bxs. 

Izq. (exp. obres 398/2013) 
 
5. Sol·licitud presentada per a instal·lar rètol a botiga de cigarretes electròniques al 

carrer de Sant Sebastià, núm. 14,  bxs. izq. (exp. obres 399/2013) 
 
6. Sol·licitud presentada per a ampliar una finestra de la façana a local comercial, 

situat a la plaça de Soler i Carbonell, núm. 34. (401/2013-OBR). 
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals 
 
1. Sol·licitud presentada per a fer obres d’adequació de local per a exercir una 

activitat de bar-forn de pa (elaboració i venda de pa amb degustació), a la plaça 
dels Cotxes, núm. 6, bxs. (exp. obres 344/2013). 

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

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

 
S’aprova una relació de sol·licituds autoritzades pel procediment de 
comunicació prèvia per a donar compte a la Junta de Govern Local. 

OBRES   
 
1. Comunicació presentada per a arranjar el bany a l’avinguda del Garraf, núm. 57, 

02-03. (378/2013) 
 
2. Comunicació presentada per canviar plat de dutxa per banyera al carrer Major, 

68 bxs. 01 (381/2013) 
 
3. Comunicació presentada per a canviar plat de dutxa a la rambla Joan Baptista 

Pirelli, 80 01-01. (382/2013) 
 
4. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a l’avinguda 

Francesc Macià, núm. 129, 05-02. (383/2013) 
 
5. Comunicació presentada per a retirar fals sostre a galeria i arranjar humitats al c. 

de St. Joan, núm. 5, 02- 01. (402/2013) 
 
6. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer de 

Lepant, núm. 67-69, 04-02. (405/2013) 
 



 
7. Comunicació presentada per a reparar goteres al carrer de la Llibertat, núm. 5, 

01-01. (418/2013) 
 
8. Comunicació presentada per a substituir revestiment ceràmic a parets de la 

cuina per rajoles al carrer Masia d’en Frederic, núm. 18-20, 01-01. (419/2013) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per instal·lar un consultori dental a l’avinguda de Jaume 

Balmes, núm. 13, bxs. (exp. act 161/13 i exp. prevenció incendis 19/2013).  
 
REPAR 
 
2. Comunicació presentada per a exercir un bar a la plaça de Soler i Gustems, núm. 

13, bxs. 1a. (exp. act 194/13) 
 
3. Comunicació presentada per a canviar de nom un bar (celler) a la plaça de la 

Vila, núm. 4, bxs.1a. (exp. act 193/13) 
 
4. Comunicació presentada per a exercir l’activitat de bar (venda de pa amb 

degustació) al carrer de Pelegrí Ballester, núm. 16, bxs.3a. (exp. act 140/13 i exp. 
obres 117/2013) 

 
URGÈNCIA 

 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes: 
 
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. 
 

12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. MODIFICACIÓ DEL PLA 
ESPECIAL D’USOS PER A ESTABLIMENTS MUSICALS I DE 
RESTAURACIÓ DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA DEL CAS ANTIC 
I EIXAMPLE CENTRAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar inicialment la modificació del 
Pla Especial d’Usos per establiments musicals i de restauració de pública 
concurrència del Casc Antic i Eixample Central de Vilanova i la Geltrú, d’acord 
amb el document de Modificació incorporat a l’expedient.   
 
 



 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:45 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general.  
 
 


