
 

 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  6 
D’AGOST DE 2013 

 
Acta núm. 31 
 

 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 
 GERARD MARTI FIGUERAS I ALBÀ 

ARIADNA LLORENS GARCIA  
 FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA  
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET  

 
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. 
 
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 
30 DE JULIOL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària i del dia 30 de juliol. 

 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
2.  SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DELS DECRETS 

SOBRE PERSONACIONS EN RECURSOS CONTENCIOSOS-
ADMINISTRATIUS. 

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



 

 

1. Comparèixer i personar-se en el recurs contenciós administratiu 253/2013-C, 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, a instàncies 
de la Subdelegació del Govern de Barcelona, contra l’acord plenari de 3 de juny 
de 2013, en relació a la moció de la CUP sobre  l’exercici de la Sobirania Fiscal 
a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
  
Recursos Humans 
 
2. Personació davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, 
en el procediment núm. 222/2013, abreujat, Secció BA, contra el presumpte 
silenci administratiu del recurs de reposició presentat pel recorrent en data 20 
de març de 2013. 
 
Serveis Viaris i Mobilitat 
 
3. Personació davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, 
en el recurs abreujat 222/2012 Y, contra la resolució desestimatòria de data 
19/04/2012 de reclamació per responsabilitat patrimonial interposada davant 
l’ajuntament en data 16/03/2013.  
 

3. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
NOMENAMENT DE NOUS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 

 
Es dóna compte del següent decret de l’Alcaldia: 
 
“Relació de fets 

 

1. Es considera oportú ampliar el nombre de membres de la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament nomenant a quatre membres del consistori, que es 
sumaran als quatre membres que hi ha actualment, junt amb l’alcaldessa, 
essent un total de nou. 
 
Fonaments de dret 

 

1.  Art. 23 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
2.  Art.  54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
3.  Art. 33 i següents del Reglament Orgànic Municipal.  
4.  Art. 52 i 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 
locals. 
5. Art. 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
6.  Art. 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del procediment administratiu de 
Catalunya.  



 

 

 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Nomenar com a membres de la Junta de Govern Local els regidors i 
regidores següents:  
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
BLANCA ALBÀ I PUJOL 
 
Aquests regidors i regidores es sumaran als membres que actualment formen 
part de la Junta de Govern Local i que van ser nomenats per Decret d’alcaldia 
de data 15 de juny de 2011, resultant-ne un total de vuit membres més 
l’alcaldessa, que actuarà com a presidenta.  
 
SEGON. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a la seu electrònica de l’Ajuntament, i donar-ne compte al Ple en la 
propera sessió que tingui lloc.  
 
TERCER. Aquest nomenament es farà efectiu a partir de l’endemà de la seva 
comunicació a les persones interessades, sens perjudici de la seva publicació 
als mitjans preceptius anteriorment indicats.” 
 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
4. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 

APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents la relació de factures número 
F/2013/27. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

 
5. SERVEIS D’APARCAMENTS DE  VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM. 

DONAR COMPTE DEL DECRET DE PERSONACIÓ EN UN 
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents que l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, es personi com a administració demandada en el recurs contenciós 
administratiu, núm. 55/2012 Secc. 1 Procediment abreujat interposat contra la 
resolució de data 07/11/2011 (expedient 1000009482) que desestima el recurs 
de reposició interposat el 05/05/2011 contra la notificació de constrenyiment de 
data 25/03/2011 i s’efectuï l’oposició a les pretensions de la part recurrent. 
 



 

 

6. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR EL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE MURS I LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE 
LES OBRES D’URBANITZACIÓ GLOBAL DEL SECTOR MASIA 
D’EN BARRERES II. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents: 
 
PRIMER. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per a l’execució de 
les obres del projecte tècnic complementari d’urbanització relatiu al disseny, 
l’execució, determinacions tècniques i valoració dels murs i murets situats entre 
el límit del vial i les parcel·les de la urbanització del Sector Industrial Masia d’en 
Barreres II, elaborat per part de l’empresa Promoció Industrial Vilanova, 
Societat Anònima Municipal  (PIVSAM). 
 
SEGON. Aprovar la liquidació del contracte d’execució de les obres 
d’urbanització global del sector Masia d’en Barreres II, executades de 
conformitat amb l’informe emès per part de la direcció facultativa, aquesta obra  
té un cost líquid final de QUATRE MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-UN MIL 
TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS 
(4.261.329,41€) sense IVA . 
 
D’aquest import total  resta pendent de certificar la quantitat de  328.607,88 
euros, més l’IVA corresponent. 
 

7. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A FER DIVISIÓ DE LOCAL DE LA PLANTA BAIXA EN TRES 
ELEMENTS, I REFORMA I CANVI D’ÚS DE DOS D’AQUESTS 
LOCALS EN 2 HABITATGES, SITUATS AL CARRER DE CUBA, 
NÚM. 9. (513/2013) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per a 
divisió de local de la planta baixa en tres elements, i reforma i canvi d'ús de dos 
d’aquests locals en dos habitatges, situat al carrer de Cuba, núm. 9, d'acord 
amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

8. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A FER REFORMA I CANVI D’ÚS DE LA SEGONA PLANTA DE 
L’EDIFICI PER A CONVERTIR LES OFICINES EXISTENTS EN 4 
HABITATGES, AL CARRER DEL COL·LEGI, NÚM. 29, 2N. 1A. 
(542/2013) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per a fer 
obres de reforma i canvi d'ús de la planta segona de l'edifici per a convertir les 
oficines existents en 4 habitatges, al carrer del Col·legi, núm. 29, 2n, 
(Exp.000542/2013-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables. 



 

 

 
 

9. 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. 

 
Es dóna compte d’una relació de llicències aprovades per DECRET. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per a fer reparació d’arrebossat dels dintells dels balcons 

del xamfrà, al carrer de les Canàries, núm.  26B, 1r. 1a. (492/2013) 
 
2. Sol·licitud presentada per a enderrocar bassa petita del pati, al carrer del Trill, 

núm. 6. (522/2013) 
 
3. Sol·licitud presentada per a reparar baranes de la façana al carrer de la Llibertat, 

núm. 4. (527/203) 
  
4. Sol·licitud presentada per a reparar cornisa al carrer del Jardí, núm. 17. 

(540/2013) 
 
5. Sol·licitud presentada per a arranjar la façana amb plataforma elevadora, a la 

rambla del Castell, núm. 33. (545/2013) 
 
6. Sol·licitud presentada per a arranjar la façana amb plataforma elevadora, a 

l’avinguda de Cubelles, núm. 3-5. (547/2013) 
 
7. Sol·licitud presentada per a canviar paviment de local comercial situat al carrer del 

Comerç, núm. 7. (548/2013) 
  
8. Sol·licitud presentada per a reparar forats de ventilació de les cuines de l’edifici, al 

carrer de la Muralla, núm. 33. (550/2013) 
 
9. Sol·licitud presentada per a fer redistribució interior dels habitatges de la 1a. planta 

i 2a. planta de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, al carrer de Sant Gervasi, núm. 
82. (581/2013) 

 
10. Sol·licitud presentada per a obrir rasa de 4 m i 69 metres de traçat aeri, per a 

connexió de servei d’alta tensió, al sector de la Carrerada, a partir del carrer dels 
Pirineus, avinguda Torre del Vallès, carrer de Puigmal i carretera C-31. (576/2013) 

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per a ampliar la rampa de l’entrada, reparar peces de 

parquet i treure la vidriera d’entrada del local comercial, a l’avinguda de Francesc 
Macià, núm. 1. (555/2013) 

 



 

 

2. Sol·licitud presentada per a instal·lar rètol al carrer de Santa Eulàlia, núm. 7. 
(521/2013) 

 
3. Sol·licitud presentada per a canviar vidriera exterior del bar, al carrer de l’Àncora, 

núm. 8, bxs. 2a. (567/2013) 
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals 
  
1. Sol·licitud presentada per adequar local per ampliar l’activitat de bar restaurant al 

carrer de Conxita Soler, núm. 19. (421/13-OBR) 
 
2. Sol·licitud presentada per adequar local per instal.lar un restaurant a la plaça de 

les Cols, núm. 13. (480/13-OBR) 
 

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

 
S’aprova una relació de sol·licituds autoritzades pel procediment de 
comunicació prèvia. 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per a canviar de nom un forn de pa i pastisseria al 

carrer d’Olesa de Bonesvalls, núm. 11, bxs. 2. (264/13) 
 
2. Comunicació presentada per a instal·lar un magatzem i distribució de productes 

alimentaris al carrer d’Antonio Rubio, núm. 4 C. (268/13) 

3. Comunicació presentada per a instal·lar l’activitat de venda de llaminadures, tes, 
fruits secs, articles de regal, etc. al carrer de Santa Eulàlia, núm. 7, bxs. 02. 
(253/13) 

4. Comunicació presentada per a instal·lar una oficina de lampisteria al carrer del 
Codonyat, núm. 6, bxs. (250/13) 

5. Comunicació presentada per a instal·lar una oficina d’assessorament 
biopedagògic a la plaça de Soler i Carbonell, núm. 28, 03-06. (242/13) 

6. Comunicació presentada per a instal·lar una perruqueria al carrer del Forn del 
Vidre, núm. 22, bxs. 02. (260/13) 

7. Comunicació presentada per a instal·lar una perruqueria al carrer de la 
Providència, núm. 27 bxs. (256/13) 

8. Comunicació presentada per instal·lar un centre de perruqueria i estètica al carrer 
del Col·legi, núm. 18, bxs. (255/13) 



 

 

9. Comunicació presentada per instal·lar un centre d’estètica i perruqueria amb 
venda de productes a la rambla de la Pau, núm. 2, bxs. 02 cantonada rbla. de 
Josep Antoni Vidal, núm. 1. (258/13) 

URGÈNCIES 
 

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. 

 
SERVEIS A LES PERSONES 
 

11. PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
PREACORD DE CESSIÓ DEL CASAL D’AVIS I L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el  preacord  de cessió del 
casal d’avis i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

12. COMUNICACIÓ I PREMSA . APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
FACTURA CORRESPONENT A LA CONTRACTACIÓ DE 
PUBLICITAT DURANT ELS SIS PRIMERS MESOS DE L’ANY 
2013. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la factura núm. DVP13-793 
presentada corresponent al 50% de la contractació de publicitat anual amb 
càrrec a la partida núm. 03.920.2260200 Publicitat i convenis mitjans i per un 
import total de 22.499,95 € d'acord amb el que estableix la relació de fets 
descrita anteriorment. 
 

13. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ DE LA 
CESSIÓ DE DVD’S I DVD’S BLU-RAY A LA BIBLIOTECA 
ARMAND CARDONA TORRANDELL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents acceptar la cessió de DVD’s i DVD’s 
blu-ray relacionats a la Biblioteca Armand Cardona Torrandell.  
  

14. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ DE LA 
CESSIÓ DE DRETS D’EXHIBICIÓ DEL CONTE “UN GAT AMB 
BIGOTI”.  



 

 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents acceptar la cessió dels drets d’exhibició 

i explotació del conte Una gat amb bigoti, publicat per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú (Editor) en motiu dels 10 anys de la biblioteca Armand 
Cardona Torrandell.   

 
SERVEIS A LES PERSONES 
 

15. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DEL SERVEI MODELS DE GESTIÓ DE 
LA QUALITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents acceptar el document de compromís 
amb la Diputació de Barcelona, reflectit a l’acta de la reunió celebrada entre 
l’Ajuntament i la Diputació el passat 24 de juny de 2013, i que s’adjunta com 
document annex al present acord. 
 
 
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 
accidental.  
 

 
 


