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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DEL DIA  
28 D’ABRIL DE 2015 

 
Acta núm. 16 
 
Assistents: 

 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 

GLÒRIA GARCIA PRIETO 
 GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 

MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÀN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÉSAR 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: 
 
 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
ALCALDIA 
 
SECRETARIA GENERAL.  
 

 
1.  FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE 

L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 21 D’ABRIL DE 2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local del dia 21 d’abril de 2015. 
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2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL TANCAMENT DE 
L’EXPEDIENT PER A LA MUNICIPALITZACIÓ 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. 
 
“PRIMER. Aprovar desestimar l’expedient de la Municipalització del Servei de 
Manteniment i Neteja dels Parcs i Jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, 
Zona A 
 
SEGON. Notificar  la present resolució als caps de Servei de Serveis Viaris, 
Recursos Humans i als òrgans de representació dels treballadors i a CESPA, 
S.A., als efectes de que puguin realitzar les al·legacions que considerin 
oportunes, en un termini màxim de 20 dies naturals.” 

 
3. COOPERACIÓ. APROVACIÓ DE LES SUBVENCIONS A 

PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL 
DESENVOLUPAMENT 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Atorgar, provisionalment, les subvencions als projectes de 
Cooperació Internacional al Desenvolupament que es relacionen i per l’import 
que s’indica a continuació: 
 

     IMPORT 
ENTITAT I RESUM DEL PROJECTE NIF  

      

1 
Construcció nova escola a Boumbanki (Comuna Rural de 
Hombori-Mali) 

  CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT  

G62669130 

1.848,10 € 

2 
Programa de formació "Trabajo decente para todos y todas" (El 
Salvador) 

  SINDICALISTES SOLIDARIS 

G59936336 

4.004,74 € 
3 Unitat Sanitàra Mòbil (Nepal) 
  FUNDACIÓ PRIVADA VIDA ÚTIL  

G-64292691 
2.769,66 € 

4 
Projecte de cooperació amb l'Orfenat Demo Children Home 
(Nepal) 

  COOPERAVIDA 

V-64723331 

1.983,45 € 

5 
Projecte d'ampliació i millora del centre de salut 05 de la ciutat de 
Kombolcha (Etiòpia) 

  DESTINO ETIÒPIA 

G-65396913 

      
1.707,24 €  

6 La Trama del Cotó que Transforma 
  GARRAF COOPERA 

G-65768475 
7.721,48 € 

7 

Millorant el posicionament polític estratègic del Moviment de 
Dones Mesoamericanes en Resistència des de l'enfocament 
d'economia feminista, a El Salvador  

G-60401312 

4.491,03 € 
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  COOPERACCIÒ 

8 
Reparació i adequació de tres aules a l'escola primària de 
Blangoua 

  
GRUP DE SOLIDARITAT FEM POUS – PARROQUIA STA 
MARIA DE LA GELTRU 

R-5800283-
C 

3.061,51 € 

9 
Enfortint el desenvolupament integral dels nenes i nenes amb 
Sida acollits a l'alberg de l'Associación por la vida (Piura - Perú) 

  ASSOCIACIÓ METGES PERUANS 

G-59906388 

2.940,17 € 
10 Visió per a tothom a (Perú) 
  F. RAMÓN MARTÍ BONET  

G-64919632 
2.986,84 € 

11 

Enfortiment econòmic productiu per la seguretat alimentària i el 
desenvolupament sostenible de les comunitats afrocolombianes 
de la conca mitja del riu Atraló 

  MANS UNIDES 

G-28567790 

5.724,48 € 

12 
Programa d'aigua, sanejament i enfortiment institucional  de la 
UNAC al Districte de Funhalouro 

  ENGINYERIA SENSE FRONTERES 

G-60910528 

2.023,67 € 
13 Rehabilitació de l'escola 8 de marzo a El Aaiun 
  ACCIÓ SOLIDÀRIA AMB EL SÀHARA 

G-64095409       
4.450,83 €  

14 
Suport a la formació professional i la inserció laboral de noies a 
la població de Pikine  

  FUNDACIÓ EDUCACIÓ SOLIDÀRIA ESCOLA PIA 

G-61754362 

2.286,80 € 
 

 

SEGON. Si transcorregut un termini de 10 dies no s’han presentat al·legacions, 
aquesta resolució s’entendrà definitiva 
 
TERCER. Donar trasllat del present acord a les esmentades entitats.”  
 

4. CONVIVÈNCIA I EQUITAT. RATIFICAR EL DECRET DE REGIDOR 
DELEGAT DE DATA 08-04-2015, PER LA DESPESA A NOM 
D’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE, PEL CONCERT 
JOVE DEL 30 D’ABRIL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
ÙNIC.-  Ratificar  el decret de regidor delegat del dia 8 d’abril de 2015 que diu 
literalment el següent: 
 
“Relació de fets 
 
Atès que l’Associació Cultural Nowa Reggae amb el suport dels Serveis de 
Joventut i de Convivència i Equitat organitza el concert jove en el marc de la 
festa de la diversitat cultural. Amb l’objectiu d’apropar als i les joves de més de 
16 anys d’orígens diversos a l’activitat d’oci juvenil de la vila  i organitzada per 
les pròpies entitats juvenils es posaran a l’abast dels i les joves entrades a un 
preu més assequible. 
 
Fonaments de dret 
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1. Llei 7/1985, de 2 abril, de bases del règim local 
2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
3. Decret de l’alcalde/essa, de data 15 de juny de 2011, de delegació de 
competències, publicat en el BOP en data 5 de juliol de 2011 pel qual delega al 
regidor de Seguretat Ciutadana, Salut i Convivència la signatura dels decrets 
relatius a l’àmbit competencial de la regidoria.   
 
Per tot això,  RESOLC: 
 
Aprovar la despesa a nom d’ASSOCIACIO CULTURAL NOWA REGGAE, amb 
número de NIF G6553683-1, per import de MIL SIS-CENTS EUROS (1.600,00  
€), en concepte de compra de 200 entrades pel concert jove del 30 d’abril. 
Aquesta despesa anirà a càrrec de l’aplicació no pressupostària núm. 20169. El 
pagament s’ha d’efectuar al compte número: 2100 6433 70 2200046222 de la 
Caixa.” 
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

5. HISENDA. APROVAR LA RELACIÓ DE DESPESES. 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2015/11, per un import d’UN MILIÓ CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS 
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (1.051.368,99€). 

 
6. HISENDA. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ 

REFERENT AL SALDO PEL CONCEPTE D’INDEMNITZACIONS 
PER ASSISTÈNCIA DELS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL. EXERCICI 2014.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
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. Exercici 2014. 
 

7. HISENDA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PETICIÓ 
D´INTERESSOS DE DEMORA EFECTUADA PER SERVICIOS 
ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A.” 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents, 
 
“PRIMER. Estimar la petició d´interessos de demora efectuada per 
SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A., en data 30 de gener de 2015 
per un import de 58.656,86 euros en concepte d´interessos de demora pel 
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retard en el pagament de factures del 2012 corresponents al contracte del 
servei de neteja d´edificis municipals adjudicat el 20 de desembre de 2007. 
 
SEGON. Aprovar la despesa corresponent per l´import esmentat, que anirà a 
càrrec de la pda. 02.9200.22700.” 
 

8. COMPRES. DONAR COMPTE A LA JGL DE LA MEMÒRIA 
D’ACTIVITAT 2014 DEL SERVEI DE REPROGRAFIA I 
MANIPULATS DE PAPER. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents, donar compte al govern i organització 
municipal de la memòria d’activitat realitzada pel Servei de Reprografia i 
Manipulats de Paper durant l’any 2014, que consta en aquest expedient: 
 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 
 

9. ESCOLES MUNICIPALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DEL PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ 1, DEL 
PLA D’ESTUDIS DE L’ESCOLA CONSERVATORI MUNICIPAL DE 
MÚSICA MESTRE MONTSERRAT (ECMMMM), A PARTIR DEL 
CURS 2015/2016. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la modificació de les hores lectives del programa de 
Sensibilització del Pla d’Estudis de l’Escola Conservatori Municipal de Música 
Mestre Montserrat, passant de ¾ d’hora a 1 hora setmanal en les mostres 
d’instrument de Sensibilització 1. 
 
SEGON. Aquesta modificació es farà efectiva a partir del curs 2015/2016.” 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

10. CULTURA. ACORD INICI EXPEDIENT DE LICITACIÓ DELS 
SERVEIS DE PERSONAL TÈCNIC D’EQUIPAMENTS CULTURALS 
I DE CONTRACTE MENOR D’AQUESTS SERVEIS TÈCNICS FINS 
LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Iniciar un expedient de licitació de serveis de personal tècnic 
d’equipaments culturals requerint al servei de contractació que iniciï els tràmits 
pertinents. 
 
SEGON. Aprovar la contractació, amb caràcter provisional fins la resolució del 
expedients de licitació per a poder cobrir les activitats programades o les 
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puntuals derivades de lloguers o cessions,  dels diferents professionals que 
venen cobrint aquests serveis. 
 
Els serveis d’aquests professionals seran requerits indistintament, en funció de 
les necessitats que requereixi l’espectacle o l’acte a celebrar així com de la 
disponibilitat dels mateixos. 
 
S’estableixen els imports a liquidar per a cada servei, segons el següent barem: 
 

Jornada de treball ................................................ 150,00 € + iva 
Jornada com a tècnic responsable....................... 220,00 € + iva 
½ jornada de treball................................................ 75,00 € + iva 
Jornada espectacle escolar.................................. 120,00 € + iva 

 
Els imports facturats seran carregats a la partida pressupostària 
31.3340.2260901 de suport a la creació. 
 
Donat que la partida pressupostària ho contempla, el cost estimatiu d’aquests 
serveis es calcula en 17.500,00 € (iva inclòs), ampliable a 27.500,00 € (iva 
inclòs) en funció dels serveis prestats a banda de la programació estable, i que 
representen un ingressos no contemplats inicialment en el pressupost.  

 
La durada màxima dels contractes s’estableix en sis mesos, d’abril a setembre 
2015.” 

 
11. CULTURA. ACORD INICI EXPEDIENT DE LICITACIÓ DELS 

SERVEIS DE MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS 
ESCENOTÈCNICS, I DE CONTRACTE MENOR D’AQUESTS 
SERVEIS FINS LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Iniciar un expedient de licitació dels serveis de manteniment dels 
equipaments escenotècnics requerint el servei de contractació que iniciï els 
tràmits pertinents. 
 
SEGON. Aprovar la contractació, amb caràcter provisional fins la resolució del 
expedient de licitació, de la persona que ve cobrint aquest servei de manera 
satisfactòria. 
 
S’estableixen els imports a liquidar per el servei, segons el següent barem: 
 

Quota mensual : 1.050,00 € + iva 
 
Els imports facturats seran carregats a la partida pressupostària 
31.3340.2260901 de suport a la creació. 
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El cost estimatiu d’aquests serveis es calcula en  7.623,00 € ( iva inclòs). 
  
La durada màxima del contracte s’estableix en sis mesos, d’abril a setembre 
2015.”  
 

12. CULTURA. ACORD INICI EXPEDIENT DE LICITACIÓ DELS 
SERVEIS DE PERSONAL DE TAQUILLA, PORTES I SALA, I DE 
CONTRACTE MENOR D’AQUESTS SERVEIS FINS LA 
RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Iniciar un expedient de licitació de serveis de personal de taquilla, 
portes i sala d’equipaments culturals requerint el servei de contractació que 
iniciï els tràmits pertinents. 
 
SEGON. Aprovar la contractació, amb caràcter provisional fins la resolució dels 
expedients de licitació, de l’empresa CASAL L’ATZAVARA, SL, que ve cobrint 
aquest servei per a poder cobrir les activitats programades o les puntuals 
derivades de lloguers o cessions. 
 
S’estableixen els imports a liquidar per a cada servei, segons el següent barem: 

 
Servei de taquilla:     20 € hora + iva 

 Servei de portes:      20 € hora + iva 
 Servei cap de sala:   20 € hora + iva 
 
Els imports facturats seran carregats a la partida pressupostària 
31.3340.2260901 de suport a la creació. 
 
Donat que la partida pressupostària ho contempla, el cost estimatiu d’aquests 
serveis es calcula en 12.500,00 € + iva, ampliable a 17.500,00 € + iva, en 
funció dels serveis prestats a banda de la programació estable, i que 
representen un ingressos no contemplats inicialment en el pressupost. 
 
La durada màxima del contracte s’estableix en sis mesos, d’abril a setembre 
2015.” 
 

13. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE LA CESSIÓ DE LA PARADA NÚM. 2 DEL MERCAT DEL 
CENTRE. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Autoritzar la cessió  de la parada núm. 2 del Mercat del Centre, amb 
les mateixes condicions que l’anterior adjudicatari i la mateixa activitat de 
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Carnisseria, a favor de la senyora amb DNI 52421964L, i per la durada que es 
deriva del Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 
SEGON. Requerir la cessionària, d’acord amb el que es disposa a l’Ordenança 
Fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de mercats, art.7è, punt 2, apartat 
c, el pagament del l’import resultant de multiplicar la quantitat de 141,85€ pels 
metres lineals de parada (4,65ml), ascendint l’import total a SIS-CENTS 
CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (659,60€); i acceptar 
complir amb les normes del Reglament dels Mercats Municipals i les 
disposicions de l’Ajuntament que siguin aplicables. 
 
TERCER. D’acord amb l’article 31 del Reglament dels Mercats Municipals, 
sotmetre a condició suspensiva l’eficàcia jurídica de l’apartat segon, fins que 
s’acrediti el compliment de les obligacions anteriors. 
 
QUART. Ratificar a la propera sessió plenària, aquest acord. 
 
CINQUÈ. Es notifica als interessats.” 
 

14. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DEL TRASPÀS DE LA PARADA NÚM. 24 DEL MERCAT DE MAR. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 30 del Reglament del mercats municipals, 
sobre la transmissió de la parada núm. 24 del Mercat de Mar. 
 
SEGON. Autoritzar el traspàs de la parada núm. 24 del Mercat de Mar, amb les 
mateixes condicions que l’anterior adjudicatari i la mateixa activitat de “Revistes 
i diaris”, a favor de la societat PREMILOTO, SL, amb CIF B65047698, i per la 
durada que es deriva del Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 
TERCER. Requerir a l’actual concessionari, el pagament del 10 % de l’import 
del valor declarat de traspàs de SET MIL EUROS (7.000,00€), que d’acord amb 
les Ordenances Municipals Art.7è, punt 2, apartat a), l’import serà de SET-
CENTS EUROS (700,00€). 
 
QUART. D’acord amb l’article 31 del Reglament dels Mercats Municipals, 
sotmetre a condició suspensiva l’eficàcia jurídica de l’apartat segon, fins que 
s’acrediti el compliment de les obligacions anteriors. 
 
CINQUÈ. Ratificar a la propera sessió plenària aquest acord. 
 
SISÈ. Es notifica als interessats.” 
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15. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE LA REVOCACIÓ D’AUTORITZACIÓ PER A L’EXERCICI DE LA 
VENDA NO SEDENTÀRIA, EN RELACIÓ A LA PARADA NÚM. 138 
DEL MERCADAL DEL CENTRE DE VILANOVA I LA  GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Revocar l’autorització de la venda no sedentària, corresponent a la 
parada núm. 138 del Mercadal del Centre, atorgada a nom de la senyora amb 
DNI 38874132P, per manca de pagament de les taxes municipals per prestació 
de serveis de mercats. 
 
SEGON. Aquesta revocació no genera dret a rebre cap tipus d’indemnització o 
compensació de cap mena.   
 
TERCER. Notificar aquest acord a la persona titular de l’autorització de la 
venda no sedentària i demés interessats de l’expedient.” 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

16. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ DEL CANVI DE 
SENTIT DEL CARRER DE JOHN LENNON I CARRER DE LA 
DIVINA PASTORA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar el canvi de sentit de circulació del carrer de John Lennon, 
passant a tenir accés des del carrer de la Riera de Marmellar.  
 
SEGON. Aprovar el canvi de sentit del carrer de la Divina Pastora, que 
passarà a tenir l’accés per l’av. de Rocacrespa.”  
 

17. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA 
PRESENTADA PER 38253027W, PER A ENDERROCAR PART DE 
LA COBERTA I REHABILITACIÓ DE LA RESTA EN COMPLIMENT 
DE L’ORDRE D’EXECUCIÓ MUNICIPAL I REFORMAR LA 2A. 
PLANTA PIS, ARRANJAR EL VESTÍBUL, LA PLANTA ENTRESOL 
I EL PRIMER PIS DE L’EDIFICI PER A LA FUTURA INSTAL·LACIÓ 
D’UN ASCENSOR, AL CARRER DELS CAPUTXINS, NÚM. 9. 
(EXP. OBRES 268/2015). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per 38253027-W, per a  enderrocar part de la coberta i rehabilitar-ne 
la resta, en compliment de l'ordre d'execució 16/2014-DHAB; reformar la 2a. 
planta pis i arranjar el vestíbul, la planta entresol i el primer pis de l'edifici per a 
la futura instal·lació d'un ascensor,  al carrer dels Caputxins, núm. 9, 
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(Exp.000268/2015-OBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables. 

 
18. URBANISME, OBRES I HABITATGE. SUSPENDRE LA 

TRAMITACIÓ PER A LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER DIAZ 
IBAÑEZ ASOCIADOS, SCP, PER A LES OBRES D’ORDENACIÓ I 
MILLORA DELS ESPAIS ENJARDINATS DE L’EDIFICI DEL 
XALET DEL NIN, SITUAT AL PASSEIG DE SALVADOR ESPRIU, 
NÚM. 1. (EXP. OBRES 208/2014). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents DEIXAR EN SUSPENS la tramitació de 
la llicència per a l’ordenació i millora dels espais enjardinats i integració al 
Paissatge Del Xalet Nin, situat al passeig de Salvador Espriu, núm. 1, fins a 
l’executivitat del Pla especial i catàleg de masies i cases rurals del sòl no 
urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, i fins l’obtenció de les autoritzacions d’Adif i 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

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

RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET. 
 
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret. 
  
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per 37644610G, per a enderrocar muret de contenció de 

terres del jardí i refer-lo a la rambla d’Arnau de Vilanova, núm. 24. (exp. obres 
153/2015)   

 
2. Sol·licitud presentada per 47634106W, per a fer instal·lació interior de gas al carrer 

de Sant Joaquim, núm. 12. (exp. obres 196/2015)  
  
3. Sol·licitud presentada per INSTAL·LACIONS RAGAS, per a legalitzar instal·lació 

interior de gas a la rambla de Josep Tomàs Ventosa, núm. 7. (exp. obres 
243/2015)   

 
4. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar les 

façanes de l’edifici al carrer del Doctor Zamenhof, núm. 33. (exp. obres 299/2015) 
   
5. Sol·licitud presentada per VILANOVA 2000, SL, per a pròrroga de la llicència 

576/2014, per a fer reforma interior de l’habitatge situat al passeig de Ribes 
Roges, núm. 22,  3r. 1a. (exp. obres 316/2015 // exp. obres 576/2014) 

   
6. Sol·licitud presentada per REFORMES I REHABILITACIONS GRUP 3, SL, per a 

reformar cuina i bany al carrer de l’Aigua, núm. 97, 4t. 2a. (exp. obres 318/2015) 
   
7. Sol·licitud presentada per 46651133L, per a construir nova piscina exterior, al 

carrer de Doménech i Montaner, núm. 20. (exp. obres 319/2015) 
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8. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a talar un pi a 
l’avinguda de Cubelles, núm. 58. (exp. obres 324/2015) 

   
9. Sol·licitud presentada per 38101517Q, per a fer tancament de galeria amb finestra 

mallorquina, al carrer de Bailen, núm. 67, 3r. 1a. (exp. obres 333/2015) 
   
10. Sol·licitud presentada per 36711417J, per a reparar i pintar tanca, al carrer de la 

Riera de Marmellar, núm. 6. (exp. obres 326/2015) 
   
11. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 4 m per a 

connexió de servei de gas, al carrer de Sant Joaquim, núm. 12. (exp. obres 
257/2015)   

12. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per obrir rasa de 2 m per a 
subministrament de gas a la rambla de Josep Tomàs Ventosa, núm. 7. (exp. obres 
258/2015)  

  
13. Sol·licitud presentada per JAZZ TELECOM, SAU, per a obrir rasa de 327 m per a 

canalització i enllaç entre cambres de telefònica i arquetes als carrers de Manuel 
de Cabanyes, Tires, Estudis i Miquel Guansé. (exp. obres 272/2015) 

   
14. Sol·licitud presentada per JAZZ TELECOM, SAU, per a obrir rasa de 191 m per a 

construir enllaç entre cambres de telefònica i arquetes al carrer de la Immaculada 
Concepció, del 15 al 49. (exp. obres 273/2015) 

   
15. Sol·licitud presentada per JAZZ TELECOM, SAU, per a construir nova arqueta i 

canalització d’enllaç amb xarxa de telefònica, al carrer de Joan Llaverias, núm. 18. 
(exp. obres 300/2015)   

 
16. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a 

obrir rasa de 2 m per a connexió de servei de gas a l’avinguda del Garraf, núm. 82. 
(exp. obres 289/2015)   

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per 37389491R, per a reforma interior de local comercial 

destinat a oficines, al carrer del Doctor Zamenhof, núm. 2, bxs. 1a. (exp. obres 
211/2015)   

 
2. Sol·licitud presentada per X8711861J, per a retirar parquet i enrajolar, canviar el 

paviment del lavabo, tapar amb placa de pladur la pedra de la barra i pintar el local 
destinat a bar, al carrer de Sant Joan, núm. 37. (exp. obres 309/2015) 

   
3. Sol·licitud presentada per AMN DESARROLLO ESTRATEGICO DE GESTIÓ 

EMPRESARIAL, SLU, per instal·lar rètol al balcó central de l’edifici i rètol 
banderola a local d’oficines, al carrer de Magdalena Miró, núm. 2. (exp. obres 
311/2015)   

 
4. Sol·licitud presentada per 52421826L, per a instal·lar rètol a façana al carrer dels 

Caputxins, núm. 22. (exp. obres 320/2015) 
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5. Sol·licitud presentada per 52427823J, per a canviar vinil del rètol de local 
comercial al carrer del Col·legi, núm. 35, bxs. 15. (exp. obres 325/2015) 

   
17. Sol·licitud presentada per 53054861X, per a canviar paviment i pintar local a la 

rambla de la Pau, núm. 11-13 (350/2015) 
 

20. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE LES COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS 
RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. 

 
Es dóna compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions 
responsables presentades per l’interessat. 

ACTIVITATS 

Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per TACTIC BIKES, SL, per instal·lar l’activitat venda 

de bicicletes i reparació a la rambla de l’Exposició, núm. 45-47, bxs. (130/15) 
 
2. Comunicació presentada per 52428900D, per instal·lar una oficina de serveis 

immobiliaris i administració de finques al carrer del Codonyat, núm. 2, 02-04. 
(136/15) 

 
3. Comunicació presentada per CALÇATS CLÀSSIC, SCP, per instal·lar una botiga 

de calçat al carrer de la Llibertat, núm. 136. (44/14) 
 
4. Comunicació presentada per 36521958M, per instal·lar una perruqueria al carrer 

del Fossar Vell, núm. 2/carrer de Josep Anton Marquès, núm. 1, bxs. 1. (133/15) 
 
5. Comunicació presentada per 43433539V, per canviar de nom la botiga de 

joguines situada al carrer de Sant Sebastià, núm. 17, bxs. (135/15) 
 
6. Comunicació presentada per 35037015B, per instal·lar unes oficines al carrer del 

Recreo, núm. 4, 03. (125/15) 
 
7. Comunicació presentada per 52215865T, per instal·lar una perruqueria al carrer 

del Jardí, núm. 85, bxs. (136/15) 
 
8. Comunicació presentada per 48138265R, per instal·lar la venda de llaminadures 

i regals al carrer del Forn del Vidre, núm. 22, bxs. 01. (127/15) 
 
9. Comunicació presentada per 52214487W, per canviar de nom (pare a fill) la 

botiga de roba situada al carrer del Caputxins, núm. 5. (119/15) 
 
10. Comunicació presentada per FET RECURSOS, SL, per instal·lar un centre de 

formació per a empreses al carrer del Recreo, núm. 4, 2n. (local compartit exp. 
91/00). (110/15) 
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11. Comunicació presentada per 47633030F, per instal·lar una perruqueria i estètica 
a la rambla Samà, núm. 16 bxs.  (116/15) 

 
12. Comunicació presentada per 33895067J, per instal·lar una perruqueria al carrer 

del Col·legi, núm. 29, bxs. 5. (114/15) 
 
13. Comunicació presentada per 43671201C, per instal·lar una consulta mèdica al 

carrer de Cuba, núm. 49, bxs. 01. (113/15) 
 
14. Comunicació presentada per X4581362S, per instal·lar una carnisseria a la plaça 

de la Peixateria, núm. 3, bxs. (111/15) 
 
15. Comunicació presentada per 52427421W, per instal·lar la venda d’articles de 

regal a la plaça de Soler i Gustems, núm. 13, bxs. 2a. (98/15). 
 
Annex III, REPAR 
 
1. Comunicació presentada per 52915200C, per canviar de nom el bar situat al 

carrer de les Balears, núm. 25, bxs. (109/15). 
 
2. Comunicació presentada per Y1742259T, per canviar de nom el bar situat a la 

rambla de la Pau, núm. 19, bxs. (90/15) 
 

 
Punt a tractar en sessió pública de la JGL 
 
SERVEIS A LES PERSONES 
 
ALCALDIA 
 

21. ESTADÍSTICA. REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA 
CONFIGURACIÓ DE LES MESES ELECTORALS (ELECCIONS 
2015). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar el sorteig per a l’elecció dels presidents i vocals de les 
meses electorals que participaran en les eleccions municipals del 2015.  
 
SEGON. En el supòsit d'estimar-se alguna causa d’exclusió en relació a les 
persones designades per formar part de les meses s’efectuarà nomenament a 
favor de la persona següent de la llista que tingui els requisits legals establerts. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa per a la realització dels actes necessaris per a 
l’execució del present acord.  
 
 

URGÈNCIA 
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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. 

 
 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 
 
22. EDUCACIÓ. ACCEPTACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS CONSISTENTS 

EN FONS DE PRESTACIÓ DE LA  DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DINS 
DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2015 DEL PLA 
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015”, AIXÍ COM L’ENCÀRREC 
DE SERVEI A L’IMET, DE LA REALITZACIÓ D’AQUESTS 
PROGRAMES.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“RIMER. Acceptar els diversos acords de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona de data 12 de febrer de 2015, pel que fa a les resolucions 
corresponents als ajuts econòmics consistents en fons de prestació, en el marc 
del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”: 
 
 Codi Actuació Import concedit 
Fons de prestació 15/Y/202238 Suport al servei de menjador llars 

d’infants municipals 
14.348,00 € 

Fons de prestació 15/Y/202527 Serveis locals d’ocupació 28.992,15 € 
Fons de prestació 15/Y/202499 Integració sòciolaboral de persones 

amb malalties mentals (OTL) 
36.122,89 € 

  
IMPORT TOTAL......................................................................................................    79.463,04 € 

 
SEGON. Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball, 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 i Treball, la realització dels projectes motiu dels ajuts 
esmentats. 
 
TERCER. Transferir a l’IMET les quantitats esmentades en el punt primer 
d’aquest acord, prèvia modificació de crèdit, i un cop s’hagi ingressat.” 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 10 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
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Neus Lloveras Massana                                                  Isidre Martí Sardà 
 
 
 
 


