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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 24 DE 
MAIG DE 2016 

 
Acta núm. 21 
 
Assistents: 

 
  NEUS LLOVERAS MASSANA 
             JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
             GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
             TERESA LLORENS I CARBONELL 
             ARIADNA LLORENS I GARCÍA 

                                                GERARD LLOBET I SÁNCHEZ 
             JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
             GISELA VARGAS I REYES  
              

     
SECRETARI   
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 

 
Assisteix a la mateixa reunió la regidora Sra. 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: 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
 

1. FE PÚBLICA I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 17 DE MAIG DE 2016. 

 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 17 de maig de 2016 amb unanimitat dels 
assistents. 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
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2. INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ 

REFERENT AL SALDO PEL CONCEPTE D’INDEMNITZACIONS PER 
ASSISTÈNCIA DELS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL. 
LIQUIDACIÓ DEL MES DE JUNY AL MES DE DESEMBRE DE L’EXERCICI 
2015. EXP. NÚM. 000017/2016-INT. 

 
ES DÓNA COMPTE a la Junta de Govern Local de l’Informe d’Intervenció referent al 
saldo pel concepte d’indemnitzacions per assistència dels regidors de la corporació 
municipal. Liquidació de juny a desembre de l’exercici 2015, que es transcriu 
literalment a continuació: 
 
 “PRIMER. La Base 28 d’execució del Pressupost municipal per l’exercici 2015 
assenyala: 
 
Base 28.- Indemnitzacions als regidors per assistències efectives als òrgans municipals 
següents: 
 

Ple                                                                                                                460 € 
Junta de Govern Local                                                                                 200 € 
Comissió Informativa                                                                                   200 € 
Consells d’Administració (o òrgans anàlegs dels ens municipals)              200 € 
Juntes Generals de societats municipals                                                    200 € 
Junta de Portaveus                                                                                     200 € 

 
Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, percebran 
indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació 
de què formin part, en la quantia màxima següent i d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries 
 
                                                                  660 x 12 = 7920 
 
Les quantitats a percebre mensualment no podran superar la 1/12 part del total anual, excepte 
el mes de desembre, en què es regularitzarà tenint en compte el topall anual. 
 
Els mesos en què la percepció mensual sigui menor a 1/12 part del total anual, s’afegirà a la 
quantitat a percebre el saldo a favor del regidor/a, produït per quantitats acreditades en mesos 
anteriors, i que no s’hagi pagat per haver-se superat el límit establert anteriorment o, si no 
existís saldo favorable, es concedirà automàticament una bestreta per tal que es mantingui la 
percepció mensual de 1/12 parts del total anual. En la indemnització corresponent al mes de 
desembre es regularitzarà la situació i es liquidaran les bestretes. 
 
Els saldos de les bestretes a favor de l’Ajuntament que no puguin ser abonats en el mes de 
desembre, es descomptaran en els mesos immediats posteriors fins a la seva total cancel·lació. 
En el supòsit de cessament seran reintegrats pel regidor/a en un període màxim de 30 dies. 
 
Els mesos en què l’activitat mensual determini que la percepció mensual sigui superior a 1/12 
part del total anual es generarà un saldo positiu a favor del regidor/a que es compensarà en els 
mesos següents o servirà per fer-ne la regularització de final d’any. 
 
L’assistència es justificarà mitjançant document emès pel secretari de l’òrgan col·legiat. En 
qualsevol cas, el límit serà el que resulti de l’increment que s’estableixi definitivament per als 
funcionaris en la Llei de pressupostos generals de l’Estat. 
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En el mateix sentit s’expressa el punt Tercer de l’acord de Ple de 10 de març de 2014, 
d’aprovació de l’adequació de les retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes a 
la LRSAL. 
 
SEGON. Efectuat el càlcul de les quantitats meritades, pagades i el saldo resultant per 
assistències efectives als òrgans col·legiats des del mes de juny al mes de desembre 
de l’exercici 2015, per part dels regidors que perceben indemnitzacions, resulta: 
 

 

 

 

GRUP MUNICIPAL CIU 

 

                                       
                                                         2.015                   Pagat 2.015          SALDO 2.015 
TOTAL N. LLOVERAS 6.460,00 1.320,06 5.139,94 
TOTAL G. FIGUERAS 6.680,00 4.620,21 2.059,79 
                                                      13.140,00                5.940,27                 7.199,73 
 

GRUP MUNICIPAL CUP 

 

                                                        2.015                   Pagat 2.015          SALDO 2.015 
TOTAL M. JOFRA 10.560,00 4.356,19 6.203,81 
TOTAL J.M. DOMENECH 12.920,00 4.356,19 8.563,81 
TOTAL R. RAFOLS 10.160,00 4.356,19 5.803,81 
TOTAL J. ASENSIO  9.840,00 4.356,19 5.483,81 
TOTAL B. BELASKOAIN 10.160,00 4.356,19 5,803,81 
                                                       53.640,00              21.780,95               31.859,05 
 

 

 

 

GRUP MUNICIPAL C's 

 
                                                         2.015                   Pagat 2.015          SALDO 2.015 
TOTAL F. ALVAREZ 7.680,00 4.356,20 3.323,80 
TOTAL C. REINA 8.080,00 3.960,18 4.119,82 
                                                       15.760,00               8.316,38                  7.443,62 
 

 

GRUP MUNICIPAL ERC 

 

                                                           2.015                 Pagat 2.015          SALDO 2.015 
TOTAL Q. VINYALS 18.400,00 4.356,20 14.043,80 
TOTAL J. MEDINA 11.500,00 4.356,20  7.143,80 
TOTAL O. ARNAU 11.500,00 4.356,20  7.143,80 
TOTAL A. MOYA 10.580,00 4.356,20  6.223,80 
                                                       51.980,00             17.424,80                34.555,20 
 

 

GRUP MUNICIPAL PP 

 

                                                         2.015                   Pagat 2.015         SALDO 2.015 
TOTAL C. REMACHA 5.340,00 4.620,21 719,79 
                                                        5.340,00                4.620,21                   719,79 
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GRUP MUNICIPAL PSC 

 

                                                          2.015                Pagat  2.015          SALDO 2.015 
TOTAL T. LLORENS 17.080,00 4.356,20 12.723,80 
TOTAL J. MARTORELL       7.080,00 4.620,21  2.459,79 
                                                       24.160,00               8.976,41                15.183,59 
 

 

GRUP MUNICIPAL SOM 

 

                                                           2.015               Pagat 2.015           SALDO 2.015 
TOTAL D. ZIMMERMAN 11.480,00 4.356,20 7.123,80 
TOTAL E. AZNAR        9.480,00 4.356,20 5.123,80 
                                                        20.960,00              8.712,40                12.247,60 
 
 
Aquest resum, que està desglossat en els diferents fulls de càlcul que s’inclouen a 
l’expedient, s’extreuen de les dades elaborades pel Departament de Recursos 
Humans que a la vegada provenen de la informació subministrada per les diferents 
secretaries dels òrgans col·legiats.” 
 
TERCER. Es donarà compte d’aquest informe a la propera Junta de Govern Local i es 
notificarà als regidors de la Corporació pel seu coneixement i efectes.” 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 

3. URBANISME. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. D160524. 

 
Es dóna compte de les llicències urbanístiques aprovades per Decret per delegació 
d’Alcaldia. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per ELÈCTRICA PEDRAFORCA, per a retirar un quiosc de 

la ONCE, a la plaça del Cubilot, 2 (243/2016) 
2. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la 

façana a l’avinguda Penedès, 14-16 (384/2016) 
3. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a rehabilitar la coberta, fer nova 

distribució de l’entrada de l’habitatge i canviar la porta de l’entrada, al carrer 
Barcelona, 27 (365/2016) 

4. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a fer instal·lació interior de gas, al carrer 
Teatre, 40 (1120/2015) 

5. Sol·licitud presentada per NINO OBRAS Y REFORMAS, per a rehabilitar la façana 
a l’avinguda del Garraf, 32. (187/2016) 

6. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a reparar la façana al carrer Pare Garí, 
47 (321/2016) 

7. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a obrir una finestra a la façana a nivell de 
la planta baixa, al carrer Moixarra, 9 1r.3a. (329/2016) 
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8. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a rehabilitar els balcons de l’edifici, al 
carrer Rei Jaume I, 19 (336/2016) 

9. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la 
mitgera, al carrer de les Barques, 1. (340/2016) 

10. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a desmuntar els tancaments de la 
terrassa en compliment de l’expedient disciplinari, a la ronda Mar Mediterrània, 46 
B 3r.2a. (343/2016-OBR // 38/2013-DIS) 

11. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar i repintar 
una cornisa, al carrer Pàdua, 31. (344/2016) 

12. Sol·licitud presentada per SANTA EULÀLIA 17, SL, per a fer instal·lació interior de 
gas al carrer de la Lluna,8 (350/2016) 

13. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a fer reparació 
puntual de l’estructura i cobertes de l’edifici, al carrer Recreo, 1 (355/2016) 

14. Sol·licitud presentada per GALLYCUS, SCP, per a fer instal·lació interior de gas, a 
la rambla Exposició, 105 bxs. 1a. (374/2016) 

15. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a fer instal·lació interior de gas, al carrer 
Vendrell, 13. (378/2016) 

16. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a fer instal·lació interior de gas al carrer 
Arada, 4. (1147/2015) 

17. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a reparar i pintar la façana a la plaça de 
les Neus, 9-10 (203/2016) 

18. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a reformar la façana posterior i fer nova 
escala de comunicació al carrer Sant Pius X, 17 (299/2016) 

19. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a canviar peça de marbre de l’entrada del 
carrer, al carrer Llimonet, 26 (358/2016) 

20. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a fer reforç estructural i formació d’un 
bany al carrer Sant Magí, 27 (367/2016) 

21. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a construir rampa 
d’accés al vestíbul de l’edifici, al carrer Casernes, 34 (373/2016) 

22. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a instal·lar porta i pintar la tanca al 
sector Mas Ricart, (379/2016) 

23. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar pati de 
llums i baixant al carrer Josep Anselm Clavé, 19 (396/2016) 

24. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a reforma interior de l’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres de PB+3PP, situat al carrer Sant Gervasi, 21 (123/2016) 

25. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a fer instal·lació interior de gas, al carrer 
de l’Aigua, 131 (289/2016) 

26. Sol·licitud presentada per CAMER MULTISERVICIOS, SL, per a tapiar la façana 
per a evitar el seu accés al carrer Vilanoveta, 3-7 D  (291/2016) 

27. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la 
façana i fer treballs de manteniment de la coberta plana al carrer Rei Pere el 
Cerimoniós, 30 (292/2016) 

28. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a talar diverses palmeres mortes i pins 
molt inclinats a la finca al carrer Marcel·lina Jacas, 7 (293/2016) 

29. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar 
balcons de l’edifici situat al carrer Sitges, 32 (295/2016) 

30. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar els 
balcons de la façana al carrer sant Gervasi, 39 (307/2016) 

31. Sol·licitud presentada per GRUP REHABILITA 14001, SLU, per a canviar un sòcol 
i un graó a l’entrada principal, al carrer Doctor Fleming, 27 (316/2016) 
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32. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a reforma interior de l’habitatge de la 
planta baixa de l’edifici al carrer de l’Aigua, 15 bxs. (317/2016) 

33. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a reforma interior de l’habitatge unifamiliar 
de PB+1PP, al carrer Lluís Maria Xirinacs, 10 (337/2016) 

34. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa d’1m per a 
connexió de servei de gas al carrer Jardí, 53-61. (272/2016) 

35. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa d’1m per a 
reparar una fuita a la xarxa de subministrament de gas al carrer Oreneta, 56 
(581/2015) 

36. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 4 m per a 
subministrament de gas, al carrer Teatre, 40. (1117/2015) 

37. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa d’1 m per a 
subministrament de gas al carrer Arada, 4. (1143/2015) 

38. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 35 m per a 
subministrament de gas a la rambla Exposició, 105. (96/2016) 

39. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 1 m per a 
connexió de servei de gas al carrer de l’Aigua, 131. (288/2016) 

40. Sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SL, per a obrir 
rasa de 4 m per a línia d’alta tensió i rasa de 26 m per a línia de baixa tensió, al 
carrer Cristòfol Raventós, 2A. (331/2016) 

41. Sol·licitud presentada per TELEFONICA, per a substituir un suport de fusta al camí 
vell de Cubelles, (276/2016) 

42. Deixar en suspens la tramitació de la sol·licitud presentada per GAS NATURAL, 
per a obrir rasa de 3 m per a connexió de servei de gas al carrer Sant Felip Neri, 
10 (286/2016) 

 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada Sr. XXXX, per a adequació de local i instal·lar rètol a local 

comercial, situat al carrer Caputxins, 3. (6/2015) 
2. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a pavimentar amb formigó i gres el local i 

enderrocar envà per a finestral, al Dic de Ponent. (315/2016) 
3. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a ampliar un forat interior a paret 

estructural, a l’avinguda Penedès, 2  2n.1a. (339/2016) 
4. Sol·licitud presentada per B-TENKO BCN, SL, per a adequació de local per a 

instal·lar un local destinat a venda de telefonia mòbil, a la rambla Principal, 40 
bxs. 1a. (349/2016) 

5. Sol·licitud presentada per BOMBONS CUDIÉ, SA, per a adequació de local 
comercial de venda de bombons i catànies i instal·lar rètol, al carrer Sant 
Sebastià, 18 bxs. 2a. (354/2016) 

6. Sol·licitud presentada per BELZUNCES MATEO I RIBA, SL, per a adequació de 
local per a ampliar activitat comercial a la rambla de la Pau, 52 bxs. 2a. 
(265/2016) 

7. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a instal·lar plats de dutxa per a l’ús del 
local com a gimnàs, a la rambla del Castell, 31 bxs. 2a (294/2016) 

8. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a enrajolar banys i zona de rentaplats del 
bar a la plaça del Cubilot, 1 bxs. 1a. (298/2016) 

9. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a adequació de local i instal·lar rètol per 
a administració de loteries, a l’avinguda Francesc Macià, 75 bxs. 2a (325/2016) 
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10. Sol·licitud presentada per TALLERES J SOLER, SL, per a fer instal·lació interior 
de gas i instal·lar un forn de gas a la ronda Ibèrica, 3 bxs.10 (327/2016) 

11. Sol·licitud presentada per INVERSIONES MÚLTIPLES SAN FELIPE, SL, per a 
adequació de local destinat a bugaderia, al carrer Menéndez y Pelayo, 25 Esc. A 
bxs.1a. (362/2016) 

12. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a fer obertura de comunicació entre dos 
locals, a la rambla Salvador Samà, 58-60 bxs. 2a. (398/2016) 

 
 
4. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS 

PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER 
L’INTERESSAT. CP160524. 

 
Es dóna compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions responsables 
presentades per l’interessat. 
 
ACTIVITATS 
Innòcues 
 
1. Declaració responsable presentada per Sra. XXXX per instal·lar unes oficines 

administratives, coworking, al carrer Josep Coroleu, 9, bxs. 1. (183/2016) 
2. Comunicació prèvia presentada per CONDIS SUPERMERCAT, SA, per canviar de 

nom (mateixos socis) el supermercat de la plaça Soler i Carbonell, 28, bxs. 6. 
(180/16) 

3. Comunicació prèvia presentada per DICELTRO GARRAF, SL, per instal·lar una 
activitat de magatzem de metalls i manufactures metàl·liques a la ronda Ibèrica, 19. 
(439/15) 

4. Comunicació prèvia presentada per Sr. XXXX per instal·lar una activitat 
d’arranjament de roba al carrer de l’Ancora, 14, bxs. 1. (229/15) 

5. Comunicació prèvia presentada per VILANOVA CAFÈS, SL, per  instal·lar un 
magatzem i distribució de cafè envasat amb oficines (local compartit) a la ronda 
Ibèrica, 12-14, nau 3-C (39/16) 

6. Comunicació prèvia presentada per LLUISA ROSILLO, SL, per instal·lar un 
magatzem amb distribució de productes alimentaris a la rambla Països Catalans, 
18, nau 13. (189/16) 

 
Annex III, LPCAA 
 
1. Comunicació prèvia presentada per Sr. XXXX per canviar de nom (mateix soci) un 

taller mecànic al passatge Santa Creu, 3, bxs. (181/16) 
2. Comunicació prèvia presentada per EL RECREO 2016, SL, per canviar de nom un 

centre de dia al carrer Recreo, 78. (25/16) 
3. Comunicació prèvia presentada per Sr. XXXX per canviar de nom una activitat de 

venda i reparació de maquinària de jardineria a la ronda Ibèrica 79, bxs. (452/15) 
 
Annex III, REPAR 
 
1. Comunicació prèvia presentada per  Sr. XXXX per canvi de nom d’un bar a 

l’avinguda Collada, 14. (137/16) 
2. Comunicació prèvia presentada per PETRO RIBES, SL, per canviar de nom un bar 

restaurant a l’avinguda Eduard Toldrà, 60. (182/16) 
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3. Comunicació prèvia presentada per Sr. XXXX per canviar de nom un bar a la 
rambla Principal, 73. (176/16) 

4. Comunicació prèvia presentada per Sr. XXXX, per canviar de nom un bar a la 
plaça Fàbrica Nova, 4, bxs.5. (185/16) 

5. Comunicació prèvia presentada per Sr. XXXX, per canviar de nom un hotel amb 
bar (serveis de desdejuni) al passeig Marítim, 88 B. (172/16) 

 
URGÈNCIA 

 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat 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 CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
RECURSOS HUMANS 
 

5. APROVAR CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE 
REGIR EL CONCURS OPOSICIÓ PER LA SELECCIÓ DE DIFERENTS 
PLACES DE PROFESSORS/RES DE MÚSICA.  

 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“Primer. Aprovar les bases específiques i la convocatòria de les places laborals 
temporals següents:  
 

- Professor/a de Música, especialitat Trompeta. 
- Professor/a de Música, especialitat Jazz. 
- Professor/a de Música de llenguatge musical. 
- Professor/a de Música, especialitat percussió. 

 
Segon. Publicar la convocatòria al web municipal i al Diari de Vilanova i la Geltrú. 
 
Tercer. La viabilitat econòmica: la plaça laboral temporal del Professor de Música de 
Trompeta i de Professor de Música especialitat Jazz  està consigna en el Capítol I del 
Pressupost vigent en les partides d’Escoles Municipals, per acord de traspassar 
contractacions del Capítol II a contractes laborals temporals del Capítol I, i per tant no 
suposen un increment pressupostari 
 
Quart.- La viabilitat econòmica: la plaça de Professor/a de Música de Llenguatge 
Musical i la plaça de professor de Percussió està consignada en el Capítol I del 
Pressupost vigent en les partides d’Escoles Municipals, per l’estalvi de  llicència no 
retribuïda per estudis i pel proper permís de maternitat de 2 Professors de Música.” 
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Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:30 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental. 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                         Josep Gomariz Meseguer 
  
 


