
 
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  2 

DE JULIOL DE 2013 
 
Acta núm. 26 
 
ASSISTENTS: 
 

 NEUS LLOVERAS MASSANA 
 GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 

ARIADNA LLORENS GARCIA 
 GLÒRIA GARCIA PRIETO 
  

 
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, JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN, 
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 
25 DE JUNY. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària i del dia 25 de juny. 

 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
2. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 

APROVAR LA RELACIÓ DE DESPESES. 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents la relació de factures número 
F/2013/22. 
 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 



 
 
3. EDUCACIÓ. APROVAR L’ACCEPTACIÓ DEL RECURS 

ECONÒMIC CONSISTENT EN EL FONS DE PRESTACIÓ 
“INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB 
MALALTIES MENTALS” I ENCÀRREC A L’IMET. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents: 
 
PRIMER. acceptar l’acord de la Diputació de Barcelona, amb data de sortida 
28/03/2013 i número de registre 1300012966, i registre d’entrada a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del dia 04/04/2013 i número 2013009037/1,  
en el qual s’atorga aprovar el fons de prestació “Integració sociolaboral de 
persones amb malalties mentals”, i la concessió del recurs econòmic de 
TRENTA-VUIT MIL SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-
NOU CÈNTIMS (38.689,49€) a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) per un 
import de TRENTA-VUIT MIL SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB 
QUARANTA-NOU CÈNTIMS (38.689,49€),  com a ens instrumental depenent 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i desenvolupa les 
polítiques actives d’ocupació, la realització del següent servei, objecte de la 
proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de concertació de l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”. 
 

4. EDUCACIÓ. APROVAR L’ACCEPTACIÓ DEL RECURS 
ECONÒMIC “SUPORT AL SERVEI DE MENJADOR DE LES 
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS”. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents: 
 
“PRIMER. Acceptar l’acord de la Diputació de Barcelona, amb data de sortida 
de 5 d’abril i número 1300013659 i registre d’entrada de l’IMET del dia 18-04-
2013, número 6215, en el que s’atorga aprovar el fons de prestació “Suport al 
servei de menjador de les escoles bressol municipals” i la concessió de recurs 
econòmic de SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS (6.341€) a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball, per un import de 
SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS (6.341€) com a ens 
instrumental dependent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta 
causa i dóna continuïtat a les polítiques i activitats desenvolupades per la 
regidoria d’Educació, la realització del següent servei, objecte de la petició 
formulada a la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria i el 
Catàleg de concertació de l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”: 



 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 
5. CULTURA. APROVAR EL PROTOCOL PER A L’ELIMINACIÓ DE 

DOCUMENTACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el protocol de destrucció de 
documents públics de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i autoritzar la creació 
del registre de destrucció de documents de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
el qual es regirà per allò que disposa l’article 12 del Decret 13/2008, de 22 de 
gener, d’accés, avaluació i selecció de documents o normativa que el pugui 
substituir en el futur.” 
 

6. MERCATS. APROVAR LA UBICACIÓ PARCIAL DEL MERCADAL 
DE MAR. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents canviar parcialment d’ubicació el 
Mercadal de Baix a Mar a partir del dia 5 de juliol de 2013, col·locant les 
parades en els llocs següents: 
 
· Carrer de la Llibertat entre els números 139 i 145. 
· Plaça de la Immaculada 
· Carrer de Conxita Soler entre els números 1 i 47 
· Rambla de la Pau entre els números 52 i 54. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

 
7. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 

A LEGALITZAR LA REFORMA INTERIOR DE L’HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP, SITUAT AL 
CARRER DE BONAIRE, NÚM. 29. (435/2013). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per a fer 
obres de legalitzar la reforma interior de l'habitatge unifamiliar entre mitgeres de 
PB+2PP, al carrer Bonaire, núm. 29, d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

8. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
LA PRIMERA OCUPACIÓ DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 
PB+1PP+PSCO, AMB DOS HABITATGES, SITUAT AL CARRER 
DE SANT ONOFRE, NÚM. 93. (439/2013). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada de 
primera ocupació de l’edifici plurifamiliar de PB+1PP+PSCO, amb dos 
habitatges, situat al carrer de Sant Onofre, núm. 93, 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), 
amb les condicions següents: 
 

9. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
INSTAL·LAR UN CENTRE DE CULTE ISLÀMIC, AL CARRER DE 
LA FITA, NÚM. 1, BXS. 1A. (EXP. ACT 172/13). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents atorgar la llicència municipal per 
instal·lar un centre de culte islàmic, al carrer de la Fita, núm. 1, bxs. 1a. 
 

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. 

 
Es dóna compte d’una relació de llicències aprovades per decret per donar 
compte a la Junta de Govern. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per a enrajolar terrat per arranjar goteres al passeig de 

Voramar, núm. 14,  àtic 1a.  (424/2013) 
 
2. Sol·licitud presentada per a impermeabilitzar la terrassa a l’avinguda del Garraf, 

núm. 50. (434/2013) 
 
3. Sol·licitud presentada per a arranjar filtracions al balcó a la rambla de la Pau, núm. 

93, 02-01. (447/2013) 
 
4. Sol·licitud presentada per a rehabilitació puntual de la façana al carrer Major, núm. 

72. (454/2013) 
 
5. Sol·licitud presentada per a arranjar baixant al carrer de Sant Pere, núm. 45. 

(457/2013) 
 
6. Sol·licitud presentada per a rehabilitar la façana a la rambla Principal, núm. 25. 

(460/2013) 
 
7. Sol·licitud presentada per a pintar zona superior de les dues façanes per a arranjar 

humitats al carrer d’Olivella, núm. 1. (461/2013) 
 
8. Sol·licitud presentada per a legalitzar marquesina al carrer de Juan de la Cosa, 

núm. 4, bxs. 01 (469/2013) 



 
 
9. Sol·licitud presentada per a substituir tanca vegetal per tanca de làmines 

mallorquines al carrer de Juan de la Cosa, núm. 4. (470/2013) 
 
10. Sol·licitud presentada per a legalitzar la substitució d’una tanca vegetal per una 

marquesina al carrer de Juan de la Cosa, núm. 4, bxs. 02. (476/2013) 
 
11. Sol·licitud presentada per a connexió de servei d’alta tensió al camí de la pedrera 

del Griffi. (406/2013) 
 
12. Sol·licitud presentada per obrir rasa per a reparar canalització obstruïda al passeig 

de Ribes Roges, núm. 17. (474/2013) 
 
13. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per a obrir rasa de 2m, per a connexió 

de servei de gas al carrer dels Lilàs, núm. 13. (416/2013) 
 
14. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per a obrir 5 rases de 2m per a instal·lar 

vàlvules i purga i 12 rases de 2m per a punt de purga, desconnexió de la xarxa de 
GLP i instal·lació d’arqueta registrable a la urbanització Aragai. (217/2013) 

 
15. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per a obrir rasa d’1m per a reparar fuita 

de gas al carrer del Col·legi, núm. 1. (462/2013) 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per a adequació de local comercial per a oficina, al carrer 

del Recreo, núm. 97, bxs. 1a. (436/2013) 
 
2. Sol·licitud presentada per a l’adequació de l’aïllament acústic per a exercir 

l’activitat de bar, al carrer del Doctor Fleming, núm. 32, bxs. 01. (442/2013) 
 

11. 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 d’una relació de sol·licituds autoritzades pel procediment de 
comunicació prèvia. 

OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a arranjar el terrat al c. Major, núm. 64. (444/2013) 
 
2. Comunicació presentada per a col·locar sòcol d’un metre a les rajoles al pg. de 

Ribes Roges, núm. 17. (446/2013) 
 



 
3. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa i repassar 

rajoles a la pl. de les Cols, núm. 15. (450/2013) 
 
4. Comunicació presentada per a canviar rajoles del bany i arranjar goteres al c. de 

l’Escorxadors, núm. 8, 05-01. (453/2013) 
 
5. Comunicació presentada per a legalitzar el canvi d’instal·lació elèctrica i pintar al 

c. Bruc, núm. 13, 04-02. (458/2013) 
 
6. Comunicació presentada per a reformar bany i cuina a la pl. del Cubilot, núm. 4, 

05 C (463/2013) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per ampliar l’activitat de centre d’estètica amb la de 

perruqueria i venda de cosmètica, a la rambla de la Pau, núm. 7, bxs. (exp. act 
197/13) 

 
2. Comunicació presentada per instal·lar una oficina d’arquitectura al carrer de Sant 

Antoni, núm. 4, bxs. (exp. act. 187/13) 
 
3. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de lloguer de locals per a ús 

docent no reglat, al carrer de Magdalena Miró, núm. 2. (exp. act 168/13) 
 
REPAR 
 
4. Comunicació presentada per instal·lar un bar restaurant a la rambla de la Pau, 

núm. 71, bxs. (exp. act 65/13)  
 
Annex III. LPCAA 
 
1. Règim de comunicació presentat per canviar de nom el supermercat amb 

aparcament a l’avinguda de Jaume Balmes, núm. 33. (exp. act 209/13)  
 
12. MEDI AMBIENT. APROVACIÓ DEL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, RELATIU AL 
DISPOSITIU DE VIGILÀNCIA I PREVENCIÓ D’INCENDIS DEL 
PARC DEL GARRAF 2013. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el “Conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, relatiu al 
dispositiu de vigilància i prevenció d’incendis del Parc natural del Garraf de 
l’any 2013” que regula i desenvolupa el Pla de vigilància de prevenció 
d’incendis en el nostre territori municipal i que és promogut per la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de l’àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona. 



 
  
 

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 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. 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

13. CULTURA. APROVAR LA DISPOSICIÓ DE DESPESES A 
JUSTIFICAR A  NOM DE LA REGIDORIA DE CULTURA EN 
CONCEPTE DE DESPESES PROGRAMA D’ACTES DE LA FESTA 
MAJOR 2013. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents disposar de NORANTA MIL EUROS 
(90.000€) a nom de la persona habilitada de la regidoria de Cultura d’aquest 
Ajuntament en concepte de despeses a justificar pel pagament de part dels 
actes de la Festa Major 2013 que  tindran lloc a la nostra ciutat del 17 de juliol 
al 6 d’agost de 2013. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 10:15 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general.  
 
 


