
 
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  15 
D’ABRIL DE 2014 

 

Acta núm. 15 

 

ASSISTENTS: 

 
NEUS LLOVERAS MASSANA 
ARIADNA LLORENS GARCIA 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
 BLANCA ALBÀ I PUJOL 
   
SECRETARI ACCTAL. 
RAUL LABANDEIRA GARCIA 
 
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. MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 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  
8 D’ABRIL DE 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 8 d’abril de 2014. 

 
2. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DE DIVERSES 

PERSONACIONS EN RECURSOS CONTENCIOSOS-
ADMINISTRATIUS. 

 
Es dóna compte dels decrets sobre personacions en recursos contenciosos-
administratius 

 



 
 
 

Secretaria General 
 

1. Comparèixer i personar-se en el recurs número 485/2012-L, davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, a instàncies d’URCOTEX 
IMMOBILIÀRIA, SL, vers la inactivitat de l’administració i en reclamació del 
pagament d’interessos de demora meritats de l’endarreriment del pagament de 
certificacions d’obra de l’ampliació de la Casa Consistorial a l’antic edifici dels 
Jutjats, fase 1, i reparació de l’estructura del Museu Romàntic Can Papiol, de 
data 25 de març de 2014, en data 17/02/2012.  

 
Gestió Tributària 

 
2. Comparèixer i personar-se en el recurs número 66/2014 (secció D) davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, a instàncies de 
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA, contra la desestimació per 
silenci administratiu de la sol·licitud d’11 de novembre de 2013 per interessos 
de demora corresponents al pagament fora de termini de factures. 

 
Urbanisme, Obres i Habitatge 

 
3. Comparèixer i personar-se en el recurs número 502/2013 (secció B2) davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, a instàncies de 
BETON CATALÁN, SA, contra la resolució del Decret de l’alcaldessa de 
9/10/2013, que desestima totalment el recurs de reposició presentat contra el 
decret de l’Alcaldia de 26 d’abril de 2013, pel qual s’ordena el trasllat de les 
sitges i demés preexistències vinculades a aquestes, situades en el sector 
Masia d’en Barreres II.  
 
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/2014/8. 

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 
4. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, 

DEL TRASPÀS DE LA PARADA NÚM. 43 DEL MERCAT DEL 
CENTRE. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 



 
 
 

“PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 30 del Reglament del mercats municipals, 
sobre la transmissió de la parada núm. 43 del Mercat del Centre. 
 
SEGON. Autoritzar el traspàs de la parada núm. 43 del Mercat del Centre a 
favor del senyor amb DNI: 52213909E, amb les mateixes condicions que 
l’anterior adjudicatari, mantenint la mateixa activitat de Peix i marisc, 
reconeguda pel Reglament de Mercats a l’art. 2 de l’Annex 1 en relació als 
Articles de venda, i per la durada establerta pel Reglament de Patrimoni dels 
ens locals de Catalunya. 
 
TERCER. Requerir l’actual concessionària, d’acord amb el que es disposa a 
l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de mercats, art.7è, 
punt 2, apartat a, el pagament del 10 % de l’import del valor declarat de 
traspàs, trenta mil euros (30.000,00€), resultant l’import de tres mil euros 
(3.000,00€). 
 
QUART. Requerir al nou concessionari, d’acord amb el que disposa 
l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de mercats, art. 7è, 
punt 1, el pagament del permís de venda, equivalent a l’import resultant de 
multiplicar la quantitat de 202,00€ pels metres lineals de parada (7,24ml), 
ascendint l’import total a MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS, AMB 
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (1.462,48€). Així com acceptar complir amb les 
normes del Reglament dels Mercats Municipals i les disposicions de 
l’Ajuntament que siguin aplicables. 
 
CINQUÈ. 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. 
 
SISÈ. Es notifica als interessats.” 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

 
5. SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA. INTERRUPCIÓ 

DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A ABONATS AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“D’acord amb el que diu la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i, d’acord amb aquesta, la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, que delimiten l’àmbit de l’autonomia municipal, i 
concretament els seus articles 21.1.s), 25.1) i 63.2 1), respectivament, i que 
atorguen al municipi la competència sobre el servei públic de subministrament 



 
 
 

d’aigua, i el 31.1 del Reglament del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua 
Potable. 

 
Examinar l’escrit del gerent de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú 
SAM, al que s’acompanya una relació d’abonats al Servei, que tenen rebuts 
pendents de pagament, aquesta Junta de Govern Local, coneguts els 
antecedents que s’incorporen a aquesta proposta, acorda: 

 
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.” 
 

6. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A ENDERROCAR PART DE L’EDIFICI EXISTENT EN 
COMPLIMENT DE L’EXPEDIENT DISCIPLINARI 18/2011-DIS, 
SITUAT AL SECTOR DEL CASALOT DE CREIXELL (EXP. OBRES 
226/2014-OBR // 18/2011-DIS).  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada al Sr. 
amb NIF: 26126655N va sol·licitar llicència per a enderrocar part de 
l'edificació existent en compliment de l'expedient disciplinari 18/2011, al 
sector del Casalot de Creixell. (Exp.000226/2014-OBR), d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables.  
 

7. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A PRIMERA OCUPACIÓ DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
DE PB+PSCO, SITUAT AL CARRER DE LA DALLA, NÚM. 15. 
(EXP. PO 259/2013-OBR // 554/2010-OBR) 

  
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada pel Sr. 
amb NIF: 52215072N, de primera ocupació de l’habitatge unifamiliar aïllat de 
PB+PSCO, situat al carrer de la Dalla, núm. 15, d’acord amb l’informe tècnic 
favorable i l’informe jurídic incorporats a l’expedient, així com de conformitat 
amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Llei estatal 8/2011, d’1 de juliol, de 
mesures de recolzament als deutors hipotecaris, de control de la despesa 
pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contretes per les 
entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i 
de simplificació administrativa. (BOE núm. 161, de 07-07-2011) 

 
8. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DEIXAR EN SUSPENS LA 

TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER DIAZ 
IBÁÑEZ ASOCIADOS, SCP, PER A FER ORDENACIÓ I MILLORA 



 
 
 

DELS ESPAIS ENJARDINATS I INTEGRACIÓ AL PAISATGE DEL 
XALET DEL NIN, AL PASSEIG DE SALVADOR ESPRIU, NÚM. 1. 
(208/2014-OBR)  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents DEIXAR EN SUSPENS la tramitació de 
la llicència 208/2014-OBR presentada per DIAZ IBÁÑEZ ASOCIADOS, SCP, 
amb NIF: J60415197 per a l'ordenació i millora dels espais enjardinats i 
integració al paissatge del Xalet Nin, situat al passeig de Salvador Espriu, núm. 
1, fins que la Comissió de Patrimoni resolgui el seu informe. 
 

9. 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. 

 
Es dóna compte de la relació de llicències d’obres i activitats aprovades per 
decret per delegació d’Alcaldia. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a 

impermeabilitzar la coberta del garatge comunitari, a l’avinguda de Cubelles, 
núm. 50. (179/2014-OBR)  

 
2. Sol·licitud presentada per a arranjar la façana al carrer del Teatre, núm. 60. 

(183/2014-OBR) 
 
3. Sol·licitud presentada per a reparar i pintar la façana al carrer de Valladolid, núm. 

27. (221/2014-OBR) 
 
4. Sol·licitud presentada per a arranjar balcó a la plaça de Xoriguer, núm. 3. (exp. 

Obres 228/2014) 
 
5. Sol·licitud presentada per CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES ALDIRA, SL, 

per a arranjar la façana al carrer del Jardí, núm. 122. (230/2014-OBR) 
 
6. Sol·licitud presentada per a rehabilitar la façana i reparar patologies de l’edifici, 

situat al carrer Nou, núm. 11. (231/2014-OBR // 85/2012-DHAB) 
   
7. Sol·licitud presentada per a rehabilitar la façana i reparar patologies de l’edifici, al 

carrer Nou, núm. 10. (232/2014-OBR // 66/2005-DHAB) 
 
8. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar teulada 

de l’edifici al carrer dels Magatzems Nous, núm. 15. (234/2014-OBR) 
    
9. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar canal 

pluvial al carrer Bruc, núm. 47. (exp. Obres 235/2014) 
   



 
 
 

10. Sol·licitud presentada per a rehabilitar l’habitatge situat al carrer dels Caputxins, 
núm. 16, 2n. 2a. (237/2014-OBR) 

   
11. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a substituir el 

baixant dels banys a la façana posterior de l’edifici, a l’avinguda de Francesc 
Macià, núm. 63. (245/2014-OBR)  

 
12. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a arranjar i pintar 

la façana al raval de Santa Magdalena, núm. 4.  (249/2014OBR // 2/2013DHAB) 
   
13. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa d’1m per a 

reparar una fuita a la vàlvula de la connexió de servei de gas, al carrer de Bailèn, 
núm. 65. (247/2014-OBR)   

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per COSTA I BALAÑA, SL, per a adequar local per a 

activitat de venda d’alimentació. (227/2014-OBR) 
   
2. Sol·licitud presentada per a col·locar rètol a façana de local comercial, situat a la 

plaça de Miró de Montgrós, núm. 9 bxs. (229/2014-OBR) 
   
3. Sol·licitud presentada per CENTRO MÉDICO FEDEAR, SL, per a adequació de 

local situat al carrer de Cuba, núm. 46. (263/2014-OBR)   
 

10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE SOL·LICITUDS D’OBRES I ACTIVITATS 
AUTORITZADES PEL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. 

 
Es dóna compte de la relació de sol·licituds autoritzades pel procediment de 
comunicació prèvia. 

OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per SERRA EXPERIÈNCIA INMOBILIARIA, SL,  per a 

reparar part del paviment trencat de l’accés al pàrquing, a l’avinguda de 
Francesc Macià, núm. 135. (196/2014-OBR) 

   
2. Comunicació presentada per a reparar paviment i canviar rajoles de la cuina i el 

bany al carrer de les Canàries, núm. 7,  4t. 2a. (219/2014-OBR) 
   
3. Comunicació presentada per a reparar paviment al voltant de la piscina, al carrer 

de Lurdes, núm. 24. (222/2014-OBR)  
  
4. Comunicació presentada per a reformar la cuina al carrer de la Llibertat, núm. 

147,  3r. 2a. (223/2014-OBR)   



 
 
 

 
5. Comunicació presentada per a canviar rajoles de la cuina i del bany, al carrer de 

Josep Coroleu, núm. 48E, bxs. 1a. (224/2014-OBR) 
   
6. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer Bruc, 

núm. 68-70,  4t. 2a. (225/2014-OBR) 
   
7. Comunicació presentada per a canviar les rajoles de la cuina al carrer de 

Frederic Mistral, núm. 10, 3r. 2a. (233/2014-OBR)   
 
8. Comunicació presentada per a reformar bany i cuina al carrer del Rei Pere el 

Cerimoniós, núm. 6, 2n. 1a. (239/2014-OBR)   
 
9. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa, al carrer de la 

Torre d’Enveja, núm. 63, àtic 1a. (241/2014-OBR)   
 
10. Comunicació presentada per a canviar rajoles de la cuina al carrer de Ramon 

Marquet, núm. 1A,  bxs. 2a (243/2014-OBR)  
  
11. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer de les 

Balears, núm. 43, 3r. 1a. (244/2014-OBR) 
   
12. Comunicació presentada per a canviar rajoles de la cuina al carrer del Jardí, 

núm. 76,  3r. 2a. (246/2014-OBR)   
 
13. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a la rambla 

Principal, núm. 80. (242/2014-OBR) 
   
14. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa, al raval de 

Santa Magdalena, núm. 17,   4t. 2a. (254/2014-OBR) 
   
15. Comunicació presentada per a canviar rajoles del bany al carrer de les Canàries, 

núm. 23,  3r. 4a. (260/2014-OBR)   
 
16. Comunicació presentada per a reformar un bany al carrer de Tarragona, núm. 2,  

5è. B. (261/2014-OBR)   
 
17. Comunicació presentada per a reformar la cuina al carrer del Taronger, núm. 5,  

1r. 3a. (265/2014-OBR) 
   
18. Comunicació presentada per a canviar rajoles de la cuina a la rambla de la Pau, 

núm. 33, 4t. 4a. (266/2014-OBR) 
   
19. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa, a la rambla de 

Salvador Samà, núm. 34,  3r. 1a. (268/2014-OBR) 
   
20. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer del 

Recreo, núm. 66. 3r. (269/2014).  
  
ACTIVITATS 



 
 
 

 
Activitats innòcues 
 
1. Comunicació presentada per AG-25 INDUSTRIES & ASSOCIATS, SL, per a 

instal·lar una botiga de roba i complements a la rambla Principal, núm. 43. 
(139/14-ACT). 

 
2. Comunicació presentada per ECOMAR I+D, SL, per a instal·lar una oficina 

comerç distribuïdora de productes d’adrogueria i perfumeria a la zona portuària. 
(143/14-ACT)  

  
3. Comunicació presentada per TEKATECH, SL, per a instal·lar una oficina de 

serveis informàtics al carrer de la Torre d’Enveja,  núm. 13-17. (142/14-ACT) 
   
4. Comunicació presentada per TOT COQUES, SCP, per a instal·lar un forn de pa i 

pastisseria al carrer de Martí Torrents, núm. 17,  bxs. 5. (136/14-ACT) 
  
5. Comunicació presentada per instal·lar una botiga de roba i complements al carrer 

de Sant Sebastià, núm. 28. (151/14-ACT) 
   
6. Comunicació presentada per instal·lar una perruqueria i tractament de bellesa a 

la plaça de Miró de Montgrós, núm. 9, bxs. (155/14-ACT)   
 
7. Comunicació presentada per instal·lar un despatx de procurador a la plaça de la 

Fàbrica Nova, núm. 12. (156/14-ACT)  
  
8. Comunicació presentada per ADARRÓ SERVEIS POSTALS, SCP, per instal·lar 

l’activitat de serveis de missatgeria al carrer de l’Aigua, núm. 143, bxs. 3. 
(159/14-ACT) 

   
9. Comunicació presentada per BANCO DE SABADELL, SA, per instal·lar una 

oficina bancària a la rambla de Sant Jordi, núm. 11, bxs. (398/13-ACT)   
 
REPAR 
 
1. Comunicació presentada per canviar de nom l’activitat d’elaboració i venda de 

menjars per emportar al carrer Pare Garí, 42 bxs. 02. (125/14-ACT)   
 
2. Comunicació presentada per ONE DAY 2, SCP, per canviar de nom l’activitat de 

bar al carrer de Narcís Monturiol, núm. 8. (23/14-ACT)   
 
3. Comunicació presentada per canviar de nom l’activitat de bar gelateria a 

l’avinguda de Francesc Macià, núm. 161 A, bxs. A. (89/14-ACT)   
 
4. Comunicació presentada per instal·lar l’activitat de bar (activitat existent) al carrer 

de l’Aigua, núm. 52, bxs. (112/14-ACT)   
 
5. Comunicació presentada per instal·lar  l’activitat de bar restaurant al carrer de les 

Canàries, núm. 62, bxs. 04. (144/14-ACT)   
 



 
 
 

LPCAA 
 
1. Comunicació presentada per ESTO ES UNA MASA, SL, per canviar de nom el 

forn de pa a la plaça de les Neus, núm. 6, bxs. 01. (153/14-ACT)   
 
 
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 acctal.  
 
 


