
 
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  19 
DE NOVEMBRE DE 2013 

 

Acta núm. 44 

 

Assistents: 

NEUS LLOVERAS MASSANA 
ARIADNA LLORENS GARCIA 
GLORIA GARCIA PRIETO 
MIQUEL ÁNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
   

 
SECRETARI 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
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. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE 

L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL  DIA 12 DE  
NOVEMBRE. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 12 de novembre. 
 
SERVEIS A LES PERSONES 
 

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

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2013/40. 



 
 
 

 
3. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 

APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES 
QUE HAN DE REGIR EL CONCURS OPOSICIÓ PER LA 
SELECCIÓ DE PLACES DE L’OFERTA PÚBLICA 2011. 

 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 

 
4. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA. APROVACIÓ, SI 

S’ESCAU, DEL TRASPÀS DELS VEHICLES GRUA I DE LA 
SUBROGACIÓ DEL LEASING DE LA GRUA MUNICIPAL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú se subroga en la posició 
d’arrendatari en substitució de Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú. 
SAM, en el contracte d’arrendament financer subscrit relatiu al camió grua de 
matrícula 8862HDT. 
 
SEGON. Aprovar la despesa per import de 6.642,18 €. corresponent als 
pagaments d’octubre, novembre i desembre de 2013 amb càrrec a la partida 
2013 05 130 22799 del Pressupost municipal vigent. Mentre no estigui aquest 
acord ratificat pel Ple els pagaments es faran efectius a l’empresa Serveis 
d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM. 
 
TERCER. Comprometre’s a consignar en els pressupostos municipals del 2014 
i 2015 les quantitats necessàries per fer front als pagaments de les quotes 
mensuals de leasing que es meritin fins el mes de març del 2015, que finalitza 
el contracte. 
 
QUART. Facultar l’Alcaldessa o a qui delegui per realitzar les gestions 
necessàries i signar els documents adients per tal donar compliment al present 
acord. 
 
CINQUÈ. El present acord s’haurà de ratificar al Ple de la Corporació. 

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 
5. COMUNICACIÓ I PREMSA. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA 

RELACIÓ DE FACTURES GENERADES AMB MOTIU DE LA 
CAMPANYA DE PROMOCIÓ DE LA GAMBA DE VILANOVA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar les factures relatives a la 
campanya de la gamba de Vilanova. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 



 
 
 

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

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

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“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.” 
 

7. URBANISME, OBRES I HABITATGE. SUSPENSIÓ POTESTATIVA 
DE LLICÈNCIES AMB LA FINALITAT D’ESTUDIAR-NE LA 
FORMACIÓ O REFORMA DE L’INSTRUMENT URBANÍSTIC QUE 
DETERMINI LES CONDICIONS URBANÍSTIQUES 
D’EMPLAÇAMENT DELS CLUBS I ASSOCIACIONS DE 
CANNABIS O D’ALTRES SUBSTÀNCIES TÒXIQUES, 
ESTUPEFAENTS O PSICOTRÒPIQUES LEGALMENT PERMESES 
I NO CONSTITUTIVES D’INFRACCIÓ PENAL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents: 
 
“PRIMER. Suspendre l’atorgament de les llicències d’edificació, reforma i 
rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos 
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial, destinades a clubs i associacions de cànnabis, o d’altres 
substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i no 
constitutives d’infracció penal, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la 
reforma de l’instrument de planejament pertinent (Pla Especial), per regular les 
condicions urbanístiques d’emplaçament (ubicacions, accessos, distàncies amb 
altres usos o establiments i/o altres determinacions d’aquests usos i activitats, 
etc.) en aquelles zones i sectors del municipi on estigui admesa aquesta 
tipologia d’usos, en l’àmbit que es grafia en el plànol de delimitació de l’àmbit 
subjecte a suspensió de les esmentades llicències, incorporat a l’expedient.  
 
Tot això a l’empara de l’establert a l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
(modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer), i de conformitat amb els requisits 
formals i procedimentals previstos legalment. 
 
Els efectes d’aquesta suspensió de llicències no poden durar més d’un any. No 
obstant això, la seva durada serà de dos anys en cas d’acumulació amb el 



 
 
 

supòsit d’aprovació inicial de l’instrument de planejament. Un cop exhaurits els 
efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap de nou, per al mateix 
àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut tres anys des de 
la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 TRLUC). 
 
SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en un diari de major difusió de la població, en la pàgina web i en el 
tauler d’anuncis d’aquesta Corporació.   
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria 
d’Urbanisme, Obres i Habitatge, carrer de Josep Llanzà, núm. 1-7, 08800 de 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona).  
 
TERCER. Encarregar la Regidoria d’Urbanisme, Obres i Habitatge que, en el 
termini d’un any, elabori l’instrument de planejament pertinent (Pla Especial), 
que reguli les condicions d’emplaçament dels clubs i associacions de cànnabis, 
o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment 
permeses i no constitutives d’infracció penal, al terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú.” 
 

8. URBANISME, OBRES I HABITATGE ATORGAR LLICÈNCIA FER 
REPARACIÓ PUNTUAL DE L’EDIFICI PER TÈRMITS, AL 
CARRER DE L’ARGENTERIA, NÚM. 8 (805/2013) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per a fer 
obres de reparació puntual de l'estructura per tèrmits, al carrer de l’Argenteria, 
núm. 8, (Exp.000805/2013-OBR) d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables. 

 
9. URBANISME, OBRES I HABITATGE ATORGAR LLICÈNCIA PER 

A DIVISIÓ HORITZONTAL DE L’EDIFICI ENTRE MITGERES DE 
PB+3PP, AMB 1 HABITATGE I 1 LOCAL, SITUAT A LA RAMBLA 
PRINCIPAL, NÚM. 98. (818/2013) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per a 
divisió horitzontal de l'edifici entre mitgeres de PB+3PP, amb 1 habitatge i 1 
local, a la rambla Principal, núm. 98, d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables.  

 
10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DENEGAR LA SOL·LICITUD 

PRESENTADA PER A INSTAL·LAR DOS SUPORTS DE FUSTA 
PER A FER CONNEXIÓ DE SERVEI TELEFÒNIC AL SECTOR DE 
LA MASIA XICARRÓ. (858/2013) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents DENEGAR la llicència sol·licitada per a 
instal·lar dos suports de fusta per a fer connexió de servei telefònic, al sector de 



 
 
 

la Masia Xicarró d’acord amb la documentació presentada i amb l’informe tècnic 
desfavorable que figura incorporat a l’expedient. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al sol·licitant.” 

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

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

 
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES  
 
1. Sol·licitud presentada per a reparar coberta al carrer Moixarra. (625/2013) 
  
2. Sol·licitud presentada per a reparar la façana al carrer de l’Estaca, núm. 58. 

(657/2013) 
 
3. Sol·licitud presentada per a reparar revestiment deteriorat a paret de pati interior al 

carrer de Pàdua, núm. 35. (741/2013) 
 
4. Sol·licitud presentada per a instal·lar tendal al carrer de l’Havana, núm. 5. 

(794/2013) 
 
5. Sol·licitud presentada per a reparar teulada al carrer de Lleida, núm. 21. 

(810/2013) 
 
6. Sol·licitud presentada per a reparar elements de façana al camí de la Masia d’en 

Frederic, núm. 34. (828/2013) 
 
7. Sol·licitud presentada per a canviar 25 m2 de paviment al carrer del Jardí, núm. 97 

bxs.1a. (835/2013) 
 
8. Sol·licitud presentada per reparar façana al carrer de Lleida, núm. 11. (842/2013) 
 
9. Sol·licitud presentada per a reparar tanca a la ronda de la Mar Mediterrània, núm. 

37-41, Esc. 8.  (844/2013) 
 
10. Sol·licitud presentada per a obrir rasa de 2 m per a connexió de servei de gas al 

carrer dels Lilàs, núm. 13. (416/2013) 
 
11. Sol·licitud presentada per a obrir rasa de 2 m per a connexió de servei de gas, al 

carrer de Sant Gervasi, núm. 42. (840/2013) 
 
12. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per obrir rasa d’1 m per a reparar fuita 

de gas al carrer del Col·legi, núm. 1. (462/2013) 
 
13. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per a obrir rasa d’1 m per a fer 

connexió de servei de gas al carrer del Riu Tajo, núm. 12B. (831/2013) 



 
 
 

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS  
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals 
  
1. Sol·licitud presentada per fer obres d’adequació de local per exercir l’activitat de 

bar a la plaça de les Cols, núm. 13. (817/13) 
 
2. Sol·licitud presentada per fer obres d’adequació de local per (reforma) d’una 

activitat de bar restaurant al carrer de Cuba, núm. 6, bxs. (774/13)  
 
12. 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   
 
1. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa i enrajolar la 

cuina al carrer de Pelegrí Ballester, núm. 16, 2n. 4a. (786/2013) 
 
2. Comunicació presentada per a canviar sanitaris i rajoles del bany al carrer de 

Miquel Guansé, núm. 40, 3r. 1a. (787/2013) 
 
3. Comunicació presentada per a reformar el lavabo, al carrer El Greco, núm. 7,  

bxs. 2a. (788/2013) 
 
4. Comunicació presentada per a enrajolar la cuina al carrer de Joan Maragall, 

núm. 22, 5è 2a. (819/2013) 
 
5. Comunicació presentada per a reparar paviment de l’habitatge, al carrer de la 

Llibertat, núm. 116, 2n-4a. (823/2013) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per a instal·lar un apartament turístic al carrer del Rei 

Pere el Cerimoniós, núm. 57 C, 1r-2a. (366/13) 
 
2. Comunicació presentada per a instal·lar una activitat de venda de vestits, 

complements i servei de fotografia a la plaça de les Cols, núm. 20, bxs. (384/13) 
 
3. Comunicació presentada per a instal·lar una activitat de venda de joies i articles 

de regal al carrer dels Caputxins, núm. 12, bxs. (358/13) 
 



 
 
 

Annex III LPCAA 
 
1. Règim de comunicació presentat per instal·lar un bar al carrer de l’Aigua, núm. 

13, bxs. (310/13) 
 
Aquest punt es tracta en sessió pública 
 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
13. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 

ATORGAR LA COMPATIBILITAT. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
“PRIMER. Declarar el servei de l’Escola Municipal de Música Mestre Montserrat 
com un servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
SEGON. De conformitat amb els articles 1.3, 2, 4, 7, 12 i 13 de la Llei 53/84, i 
l’article 326.1 del Decret 214/90, de 30 de juliol, declarar la compatibilitat, per a: 
 

a) L’exercici públic de professor de trompa a l’Escola Municipal de Música 
de l’Ajuntament d’Igualada. 

 
b) L’exercici públic de professor de trompa al Conservatori de Música del 

Patronat Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa. 
 

c) L’exercici privat d’especialista de música de 1r. i 3r. d’ESO al Col·legi 
Maristes d’Igualada. 

 
Amb una dedicació màxima total de 37,5 hores setmanals, i amb les limitacions 
en quant a sou contingudes a l’article 5 de la Llei 21/1987, d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. 
 
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 09:50 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari.  
 



 
 
 

 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                            Isidre Martí Sardà 
 


