
 

 

 
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  30 

DE JULIOL DE 2013 
 

Acta núm. 30 

 
Assistents: 

 NEUS LLOVERAS MASSANA 
ARIADNA LLORENS GARCIA  
 FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA   

 
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, i 
la 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: 

 
1.  SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE 

L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
23 DE JULIOL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària i del dia 23 de juliol. 

 
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/2013/26. 

 
3.  HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 

APROVAR LA MODIFICACIÓ, PER REDUCCIÓ, DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DELS 



 

 

PARCS I JARDINS DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
ZONA A. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents reduir el contracte en el sentit d’eliminar 
el càrrec de coordinadora del servei, que constava a la oferta presentada per 
l’empresa adjudicatària, i com a compensació, reduir l’import anual del contracte 
del servei de manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la 
Geltrú, zona A.  
 

4. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
RATIFICACIÓ DEL DECRET DE REGIDOR DELEGAT SOBRE EL 
DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL SERVEI 
DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LES 
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 

 
Es ratifica el decret de regidor delegat de data 16 de juliol de 2013, a excepció 
de l’acord “SEGON”, i que transcrit literalment diu: 
   
“Relació de fets 

 

1. La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 25 de juny de 2013 va 
acordar aprovar l’expedient de contractació i obertura de procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert i el plec de clàusules administratives 
i tècniques particulars de la licitació del servei de manteniment preventiu i 
correctiu de les instal·lacions de protecció contra incendis als equipaments de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Organisme Autònom Víctor Balaguer. 
 
2. Amb data 8 de juliol de 2013 es va publicar al BOPB el corresponent anunci 
de licitació i el mateix dia es va publicar al Perfil del Contractant la licitació i tots 
els documents necessaris per a la presentació de les ofertes.  
 
3. Atès que la data límit de presentació d’ofertes és el dia 29 de juliol de 2013. 
 
4. Atès que amb data 15 de juliol de 2013 s’ha detectat un error en els Plecs de 
Prescripcions Tècniques que impossibilita la correcta presentació de les 
ofertes. 
 

Fonaments de dret 

 

1.  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
2.  El Decret de l’alcaldessa, de data 15 de juny de 2011, de delegació de 
competències, publicat en el BOP de data 5 de juliol de 2011. 
   
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER.  Desistir del procediment de licitació del servei de manteniment 
preventiu i correctiu de les instal·lacions de protecció contra incendis als 
equipaments de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Organisme Autònom 
Víctor Balaguer, amb número d’expedient 011/2013-CONT. 
 



 

 

SEGON. Obrir nou expedient de contractació i nou procediment de licitació. 
 
TERCER. Aquest decret haurà de ser ratificat per la Junta de Govern Local. 
 
QUART. Publicar aquest decret al BOPB i al Perfil del Contractant.” 

 
5. PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ. APROVAR LA INSCRIPCIÓ DE 

LES ENTITATS 378 A 380 AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents inscriure al Registre Municipal d’Entitats 
i Associacions de Vilanova i la Geltrú les entitats 378, 379 i 380. 

 
6. PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ. APROVAR DONAR D’ALTA LES 

ENTITATS DE LA 381 A LA 383 AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents inscriure al Registre Municipal d’Entitats 
i Associacions de Vilanova i la Geltrú les entitats de la 381 a la 383. 
 
 

7. CONVIVÈNCIA I EQUITAT. RATIFICAR EL DECRET RELATIU AL 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I L’ASSOCIACIÓ CULTURAL 
ISLÀMICA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“RATIFICAR el Decret de l’Alcaldessa data 11 de juliol de de 2013, el qual 
literalment és el següent: 
 
“Relació de fets 

 
1. Atès que del dia 9 de juliol al 9 d’agost de 2013 la comunitat musulmana de 
la ciutat celebra el Ramadà. 
 
2. Atès que estava previst realitzar aquesta celebració en el local de propietat 
de l’Associació Cultural Islàmica al c. de la Fita d’aquesta ciutat. 
 
3. Atès que l’espai mencionat està actualment en obres per adequar-lo com a 
centre de culte segons la normativa vigent i que no s’han pogut finalitzar per 
celebrar-hi el Ramadà. 
 
4. Atesa la necessitat de facilitar la celebració del Ramadà amb les màximes 
condicions i la possibilitat de cedir el Pavelló del Garraf per a realitzar la 
primera oració del matí i l’última de la nit en aquest període. 
 

Fonaments de dret 

 



 

 

1. Les competències de la Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
 
2. Les competències de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
ACORD 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Associació 
Cultural Islàmica per la cessió del Pavelló del Garraf per realitzar la primera 
oració del matí i l’última de la nit durant el període del Ramadà (9 de juliol al 9 
d’agost)” 
 
A continuació es transcriu el text íntegre de la minuta del conveni: 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL ISLÀMICA 
 
Vilanova i la Geltrú, a 8 de juliol de 2013 
 
REUNITS 
  
D'una part, l'Il·lm. senyora, Alcaldessa-Presidenta NEUS LLOVERAS MASSANA de 
l'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ en representació d'aquesta i assistit pel 
senyor ISIDRE MARTÍ SARDÀ, Secretari de l'Ajuntament. 
 
I d'altra part, el senyor Sr. Amarouch Azbir, amb NIE número X3804171V, com a 
President de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL ISLÀMICA amb NIF G6255423-3. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitades per atorgar aquest conveni i 
MANIFESTEN que el present conveni s’estableix per definir el marc de cessió de 
l’espai Pavelló del Garraf a l’Associació Cultural Islàmica amb l’objectiu que puguin 
desenvolupar la primera i la última oració del Ramadà. 
 
I és per això que formalitzen el present conveni que es regirà pels següents 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
Aquest conveni té per objecte establir els acords entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’Associació Cultural Islàmica pel que fa a l’ocupació d’espai del Pavelló del 
Garraf i la col·laboració entre ambdues parts. 
 
Segon .- Ocupació d’espais 
 



 

 

1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà a l’Associació la pista del pavelló per a 
la realització de la primera i la última pregària del Ramadà a partir del dia 9 de juliol 
fins el 9 d’agost, l’ús d’un bloc de lavabos per a homes i un per a dones i una sala per 
utilitzar de magatzem. 
 
2. L’Associació només podrà desenvolupar en aquest espai les activitats pròpies de 
pregària no podent-se realitzar en ells altres activitats sense expressa autorització de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
3. Quant a l’ús i el funcionament de l’espai, s’aplicarà la Normativa d’Usos i 
Funcionament dels Espais Esportius de Vilanova i la Geltrú. 
 
Tercer.- Serveis que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posarà a disposició de 
l’ENTITAT. 
 
1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà a l’Associació l’equip tècnic de so de 
l’equipament per tal que hi pugui desenvolupar la seva activitat. 
 
2. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú subministrarà a l’Associació els serveis bàsics 
d’endolls elèctrics de baixa tensió i enllumenat dels espais. 
 
Quart.- Obligacions per part de l’Associació. 
 
1. L’Associació utilitzarà aquest espai per a la realització de la primera pregària del 
Ramadà, entre les 04h i les 06h i de l’última pregària, entre les 22h i la 01h. L’ús serà 
diari des del 9 de juliol fins el 9 d’agost. L’Associació també celebrarà la festa de fi del 
Ramadà en aquest mateix espai el dia 9 d’agost en horari de 04h30’ a 10h30’ del matí. 
(S’adjunta annex de l’horari pregàries Ramadà). 
 
2. El Secretari de l’Associació, Sr. Mourad Benslaiman, amb NIE X-2374434-Y, 
assumirà les funcions de consergeria i per tant, haurà de custodiar i vetllar pel 
manteniment de les claus d’accés, del mobiliari i les instal·lacions que l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú posi a la seva disposició. Així mateix, l’Associació es compromet a 
no efectuar cap modificació en l’estructura i/o instal·lacions sense autorització prèvia 
per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i s’haurà de fer càrrec dels possibles 
desperfectes que es puguin originar. 
 
3. L’Associació es compromet a mantenir diàriament l’ordre i l’estat de neteja tant de la 
pista com dels lavabos, deixant-los tal i com els han trobat. 
 
4. L’Associació vetllarà per garantir el dret de descans del veïnat, tot controlant el 
soroll provocat per les entrades i sortides de la gent i pels nens i nenes de la comunitat 
que no participen de la pregària. 
 
5. L’Associació assumeix la responsabilitat de tot dany que la seva activitat pugui 
ocasionar al personal o als bens mobles, immobles i instal·lacions de l’equipament. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú quedarà exempt de qualsevol 
responsabilitat respecte de l’activitat desenvolupada i de tot allò que de la mateixa se’n 
derivi, així com del mobiliari, utillatge i altre material que l’Associació tingui dipositat en 
els espais que utilitzi. 



 

 

 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
1. La vigència d’aquest conveni comprendrà des del 9 de juliol fins el 9 d’agost del 
2013. 
 
Novè.- Extinció del conveni 
 
Seran causes d’extinció del present conveni les següents: 
 
- L’acord mutu entre les entitats signatàries, manifestat per escrit. 
 
- L’incompliment dels pactes per qualsevulla de les entitats signatàries. 
 
- L’incompliment de la Normativa d’Usos i Funcionament, abans assenyalada. 
 
- Qualsevol altra determinada a la legislació vigent. 
 
I perquè així consti i en prova de conformitat, les dues parts el signen per duplicat i a 
un sol efecte al lloc i data a l’encapçalament indicats.” 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents necessaris per a 
la formalització de l’esmentat acord. 
 
TERCER. Ratificar aquest decret en la propera Junta de Govern Local.” 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 
8. PROMOCIÓ ECONÒMICA I  TURISME. APROVAR L’AMPLIACIÓ 

DEL MERCADAL DE BAIX A MAR A LA RAMBLA DE LA PAU. 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents ampliar el mercadal de baix a mar en 
100 m a la rambla de la Pau, entre el carrer de Conxita Soler i el passeig del 
Carme, per poder donar cabuda a 16 sol·licitants de llicències d’ocupació 
temporal de la via pública per a la venda no sedentària, per un termini de 6 
mesos. 

 
9. CULTURA. APROVAR L’APORTACIÓ ECONÒMICA PER A L’ANY  

2013 AL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ MUSICAL EDUARD 
TOLDRÀ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents fer efectiva la quantitat de TRENTA-
CINC MIL EUROS  (35.000 €) a l’Associació Eduard Toldrà  en concepte 
d’aportació econòmica per a l’any 2013. Aquesta quantitat anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 31.334.489,01 Convenis entitats culturals del 
pressupost de despeses d’aquest any. 

 
SERVEIS A LA CIUTAT 



 

 

 
10. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. ACCEPTACIÓ DE 31 BANCS 

CEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN EL MARC 
DEL RÈGIM REGULADOR DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2013 
DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015”.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar l’acceptació de 31 bancs cedits 
per la Diputació de Barcelona en el marc del Règim Regulador del Catàleg de 
serveis 2103 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, mitjançant el 
formulari C304. 

 
11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. SUSPENSIÓ DEL TRÀMIT 

D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
DEL POLÍGON 1 DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ 7 DEL RACÓ DE 
SANTA LLÚCIA, FINS LA PRESENTACIÓ D’UN TEXT REFÓS 
QUE INCORPORI LES PRESCRIPCIONS EXIGIDES PER 
L’INFORME TÈCNIC MUNICIPAL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents suspendre el tràmit d’aprovació 
definitiva del projecte d’urbanització del Polígon 1 de la Unitat d’Actuació 7 del 
Racó de Santa Llúcia, presentat pel President de la Junta de Compensació de 
dit polígon en data 25 de març de 2013 (registre d’entrada núm. 2013008256), 
fins la presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions exigides per 
l’informe tècnic municipal incorporat a l’expedient, que s’haurà d’aprovar i 
sotmetre’s posteriorment a informació pública, audiència als interessats i 
sol·licitud d’informe als organismes afectats abans de procedir a l’aprovació 
definitiva del projecte, amb motiu de les modificacions substancials 
incorporades respecte al projecte aprovat inicialment, segons s’expressa en el 
referit informe tècnic.   
  

12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A FER REHABILITACIÓ I REFORMA D’UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR EN CANTONADA, SITUAT AL CARRER DE 
L’ARQUEBISBE ARMANYÀ, NÚM. 21. (EXP. OBRES 265/2013). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents  concedir la llicència sol·licitada per a 
fer obres de rehabilitació i reforma de l'habitatge unifamiliar en cantonada de 
PB+1PP+PSCO, situat al carrer de l’Arquebisbe Armanyà, núm. 21, 
(Exp.000265/2013-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables.  

 
13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 

A SEGREGAR L’HABITATGE DE L’EDIFICI EN UN HABITATGE I 
UN LOCAL, FÍSICAMENT INDEPENDENTS, AL C. DELS 
MERCADERS, NÚM. 2, 03-01. (EXP. OBRES 572/2013)  

 



 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per a 
segregar l'habitatge de l'edifici, en un habitatge i un local físicament 
independents, al carrer dels Mercaders, núm. 2, 03-01, d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic. 

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

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

 
S’aprova una relació de llicències aprovades per decret per donar compte a la 
Junta de Govern Local. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per a repicar pedra de la vorada per a millorar l’accés al 

pàrquing al carrer del Doctor Fleming, núm. 34. (exp. obres 498/2013)   
 
2. Sol·licitud presentada per a arranjar façana interior de l’edifici plurifamiliar a situat 

a l’avinguda del Penedès, núm. 6. (exp. obres 512/2013)   
 
3. Sol·licitud presentada per a rehabilitar les façanes de l’edifici plurifamiliar, situat a 

la plaça de Soler i Carbonell, núm. 23 i plaça d’Enric Cristòfol Ricart, núm. 25. 
(exp. obres 551/2013)   

 
4. Sol·licitud presentada per a instal·lar sistema d’aïllament tèrmic per  injecció de 

perles de “Neopor” al carrer de les Sogues, núm. 9-13, 2n. 2a. (exp. obres 
559/2013)   

 
5. Sol·licitud presentada per a rehabilitar la façana de l’edifici situat al carrer de 

l’Aigua, núm. 118. (exp. obres 562/2013)   
 
6. Sol·licitud presentada per a rehabilitar la façana amb plataforma elevadora al 

carrer del Bruc, núm. 16. (exp. obres 563/2013)   
 
7. Sol·licitud presentada per a desmuntar la cabina telefònica (ref. H0301) situada a 

l’avinguda de Francesc Macià, núm. 94. (exp. obres 448/2013)   
 
8. Sol·licitud presentada per a desmuntar la cabina telefònica (ref.H-0295) situada a 

la plaça del Sol, núm. 29. (exp. obres 451/2013)   
 
9. Sol·licitud presentada per a obrir rasa d’1m per a connexió de servei elèctric de 

baixa tensió, al carrer de la Lluna, núm. 3. (exp. obres 575/2013)   
 
10. Sol·licitud presentada per a obrir rasa de 120m per a connexió de servei elèctric 

d’alta tensió, al carrer del Doctor Fleming, núm. 60. (exp. obres 577/2013)   
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 



 

 

11. Sol·licitud presentada per a reparar paviment, parets i pintar el local del carrer de la 
Masia Nova, núm. 3-5, bxs. 4t. (exp. obres 560/2013)   

 
Obres per adequació i instal·lacions de locals  
 
1. Sol·licitud presentada per fer obres d’adequació d’un local per exercir una activitat 

de taller de motos i venda de recanvis al carrer del Raval de Santa Magdalena, 
núm. 2, bxs. 1. (exp. Act 508/13-OBR) 

 
2. Sol·licitud presentada per fer obres d’adequació d’un local per exercir l’activitat de 

bar (venda de pa amb degustació) a la rambla de la Pau, núm. 11-17, bxs. 3a. 
(exp. Act 506/13-OBR) 

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

RELACIÓ DE SOL·LICITUDS D’OBRES I ACTIVITATS 
AUTORITZADES PEL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. 

 
S’aprova una relació de sol·licituds autoritzades pel procediment de 
comunicació prèvia. 
 
OBRES   
 
1. Comunicació presentada per a fer regates per a instal·lar aire condicionat a la 

rambla del Castell, núm. 94, 04-01. (exp. obres 507/2013)   
 
2. Comunicació presentada per a arranjar els banys al carrer de Tarragona, núm. 

45. (exp. obres 510/2013)   
 
3. Comunicació presentada per a col·locar sostre de pladur, treure fustes a parets, 

posar rajoles i pintar a l’entrada de l’edifici situat a la rambla de la Pau, núm. 87, 
esc. 3a. (exp. obres 514/2013)  

  
4. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de Frederic Mistral, 

núm. 10, 02-01. (exp. obres 517/2013)   
 
5. Comunicació presentada per a arranjar banys, paviment de la cuina i 

impermeabilitzar terrat pla al carrer de Pelegrí Ballester, núm. 30, 03. (exp. obres 
524/2013)   

 
6. Comunicació presentada per a substituir banyera per plat de dutxa al carrer de 

Josep Coroleu, núm. 83, 03-03. (exp. obres 526/2013)  
  
7. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer del 

Correu, núm. 79. (exp. obres 528/2013)   
 
8. Comunicació presentada per a fer obres de manteniment de bany i cuina al 

carrer de Santa Anna, núm. 31. (exp. obres 532/2013)   
 



 

 

9. Comunicació presentada per a reformar el bany i la cuina al carrer de Sant 
Cristòfol, núm. 11B, at. 2. (exp. obres 534/2013)  

  
10. Comunicació presentada per a canviar rajoles del lavabo, col·locar parquet i 

pintar tot l’habitatge, situat al carrer de Conxita Soler, núm. 12, 01-03. (exp. 
obres 544/2013)  

 
11. Comunicació presentada per a reformar el bany i la cuina a l’avinguda de 

Francesc Macià, núm. 169B, 07-03. (exp. obres 546/2013)   
 
12. Comunicació presentada per a reformar cuina i canviar banyera per plat de dutxa 

al carrer dels Escolapis, núm. 34, 02-02. (exp. obres 553/2013) 
   
13. Comunicació presentada per a reformar cuina, bany i finestres al carrer de Josep 

Coroleu, núm. 155, 05- 04. (exp. obres 554/2013) 
   
14. Comunicació presentada per a impermeabilitzar la terrassa a la rambla de Josep 

Antoni Vidal, núm. 17. (exp. obres 561/2013)   
 
15. Comunicació presentada per a canviar rajoles i mobles de la cuina al carrer de 

l’Aigua, núm. 130, 01-02. (exp. obres 564/2013) 
   
16. Comunicació presentada per a fer reparació puntual del terrat al carrer del 

Teatre, núm. 33. (exp. obres 566/2013) 
   
17. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer dels Carlets, núm. 50-

52, esc. B, 04-01. (exp. obres 568/2013) 
   
18. Comunicació presentada per a fer reformar el bany al carrer de les Premses, 

núm. 12 bis. (exp. obres 569/2013) 
   
19. Comunicació presentada per a reformar bany al carrer del Pare Garí, núm. 3B, 

1r. B. (exp. obres 570/2013) 
   
20. Comunicació presentada per a substitució de banyera per plat de dutxa i anul·lar 

bidet al carrer de l’Estany, núm. 1, at. 02. (exp. obres 571/2013)   
 
ACTIVITATS 
 
REPAR 
 
1. Comunicació presentada per a instal·lar un bar restaurant (sense sistema 

d’extracció), al carrer de Santa Madrona, núm. 16, B, bxs.1a. (exp. Act 195/13) 
 

2. Comunicació presentada per instal·lar un bar restaurant a la rambla de la Pau, 
núm. 2, bxs. 2a. (exp. Act 225/13) 
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3. Comunicació presentada per instal·lar una activitat d’elaboració i venda de menjar 

per emportar al carrer de Sant Francesc Macià, núm. 10. (exp. Act 111/13) 



 

 

 
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. 

 
16.  APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A 

L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE SUSBTITUCIÓ DEL FORJAT 
DE LES PLATGES DE LA PISCINA MUNICIPAL  

 

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar l’adjudicació del contracte 
d’obres de “Substitució del forjat de les platges de la piscina municipal  al carrer 
d’Olivella núm. 2” de Vilanova i la Geltrú. 
 
SERVEIS A LES PERSONES 
 

17.  PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ. APROVAR L’AMPLIACIÓ DEL 
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS I ASSOCIACIONS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents ampliar el termini de presentació de les 
sol·licituds de subvencions ordinàries destinades a entitats i associacions de 
Vilanova i la Geltrú fins el dia 31 de juliol de 2013. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9:50 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general.  
 
 
 


