
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  22 
D’OCTUBRE DE 2013 

 

Acta núm. 40 

 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 
 GLORIA GARCIA PRIETO 
 FRANCESC X. SÁNCHEZ VERA 
 GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
 MIGUEL ANGEL GARGALLO SERRANO 

MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
   

 
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 15 D’OCTUBRE. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 15 d’octubre. 

 
2. SECRETARIA. DONAR COMPTE DE DIVERSES PERSONACIONS 

EN RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Es dóna compte dels decrets sobre personacions en recursos contenciosos-
administratius. 
 
Secretaria 
 
1. Comparèixer i personar-se en el recurs contenciós administratiu 329/2013-
AA, davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, contra la 
inactivitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en relació a la sol·licitud de 
compliment del que disposa la Llei 39/1981, de banderes. 

 
3. SECRETARIA. DONAR COMPTE DE NORMATIVA. 

 
Es dóna compte de les següents sentències i normativa: 
 
DOGC 26/9/2013: 
 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
RESOLUCIÓ TES/1947/2013, de 19 de setembre, de segona modificació de la 
Resolució TES/2899/2012, de 24 de desembre, per la qual es fa pública la 
convocatòria de subvencions per a l'any 2013 a ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament d'actuacions contra el canvi climàtic.  

 
Text i fitxa    PDF (40.14 KB) 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
  
Contratos de trabajo. Comunicación a los Servicios Públicos de Empleo 
 
Orden ESS/1727/2013, de 17 de septiembre, por la que se modifica la Orden 
TAS/770/2003, de 14 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 
1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la comunicación del 
contenido de los contratos de trabajo y de sus copias básicas a los Servicios 
Públicos de Empleo, y el uso de medios telemáticos en relación con aquélla. 
 
o PDF (BOE-A-2013-10031 - 9 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
 
 
BOE 28/9/2013: 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. 
 
o PDF (BOE-A-2013-10074 - 96 págs. - 1.913 KB)  
o Otros formatos  
 
BOE 3/10/2013: 
 
Contabilidad local 
 
Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del modelo normal de contabilidad local. 
 
o PDF (BOE-A-2013-10268 - 377 págs. - 15.412 KB)  
o Otros formatos  
 
• Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del modelo simplificado de contabilidad local y se modifica la 
Instrucción del modelo básico de contabilidad local, aprobada por Orden EHA/ 
4040/2004, de 23 de noviembre. 
 
o PDF (BOE-A-2013-10269 - 242 págs. - 7.654 KB)  
o Otros formatos  
 
Envases 
 
Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 
de abril. 
 
o PDF (BOE-A-2013-10272 - 4 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
 
 
BOE 11/10/2013: 
 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  
 
Salud pública 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los 
criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 
 
o PDF (BOE-A-2013-10580 - 13 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos  
 
 
DOGC 11/10/2013: 
 
Consell de Garanties Estatutàries 
 
DICTAMEN 10/2013, de 3 de setembre, sobre la Llei orgànica 4/2013, de 28 de 
juny, de reforma del Consell General del Poder Judicial, per la qual es modifica 
la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.  
 

Text i fitxa    PDF  (126.45 KB) 
 
DICTAMEN 11/2013, de 13 de setembre, sobre el Reial decret 396/2013, de 7 
de juny, pel qual es regula el Comitè tècnic estatal de l'Administració judicial 
electrònica.  
 

Text i fitxa    PDF  (86.58 KB) 
 
DOGC 14/10/2013: 
 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
RESOLUCIÓ TES/2082/2013, de 9 d'octubre, per la qual es modifica el termini 
de justificació previst a la Resolució TES/2800/2012, de 4 de desembre, de 
convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la 
il·luminació exterior per a l'any 2013, adreçada a ajuntaments, entitats 
municipals descentralitzades i consells comarcals.  
 

Text i fitxa    PDF  (36.38 KB) 
 
SERVEIS A LES PERSONES 
 

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

 



 

 
 
 
 
 
 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2013/36. 

 
5. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA. APROVAR I 

HOMOLOGAR EL PLA D’AUTOPROTECCIÓ PER A LA TRIATLÓ 
CIUTAT DE VILANOVA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar i homologar el Pla 
d’Autoprotecció per a la  TRIATLÓ CIUTAT DE VILANOVA. 
 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 

 
6. JOVENTUT. APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DEL  CONTRACTE 

D’ARRENDAMENT  DE LA PLANTA BAIXA DE LA CASA MIR 
PER UGT A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el contracte d’arrendament de 
la planta baixa de la Casa Mir entre l’UGT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

 
7.  SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL 

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ (POU COLLADO). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents descartar les opcions proposades per 
l’empresa de subministrament d’aigua del pou Collado a la ciutat de Vilanova i 
la Geltrú, ja sigui per la via de la compra d’aigua en alta o del lloguer de les 
instal·lacions. 
 

8. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A INSTAL·LAR GRUA-TORRE AL CARRER DE CRISTÒFOL 
RAVENTÒS, NÚM. 12. (EXP. 760/2013-OBR) 

 
S’aprova per unanimitat concedir la llicència sol·licitada per a instal·lar grua-
torre, al carrer de Cristòfol Raventós, núm. 12, (Exp.000760/2013-OBR) d'acord 
amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

9. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A FER REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’HABITATGE DE LA 
PLANTA BAIXA CORRESPONENT A L’EDIFICI PLURIFAMILIAR 



 

 
 
 
 
 
 
 

UN HABITATGE EN EDIFICI D’HABITATGES PLURIFAMILIAR AL 
PASSEIG MARÍTIM, NÚM. 69, BXS. (EXP. 762/2013-OBR) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència per a fer obres de 
reforma i ampliació de l’habitatge de la planta baixa corresponent a l’edifici 
plurifamiliar situat al passeig Marítim, núm. 69. (Exp.000762/2013-OBR), 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables.  
 
S’incorpora a la sessió la Sra. GLÒRIA GARCIA. 
 

10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A FER SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL FORJAT DE LA COBERTA 
AL CARRER DE SANTA MADRONA, NÚM. 17-19. (EXP. 763/2013-
OBR). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per 
COM PROP SANTA MADRONA 17-19, per a fer obres de substitució parcial 
del forjat de la coberta, al carrer de Santa Madrona, núm. 17-19, 
(Exp.000763/2013-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables. 
 

11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DENEGAR LA SOL·LICITUD 
PRESENTADA PER A INSTAL·LAR PAL DE FUSTA PER A 
CONNEXIÓ DE SERVEIS AL SECTOR DE LA MASIA XICARRÓ 
(EXP. 717/2013-OBR). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents denegar la llicència sol·licitada per a 
instal·lar un suport 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 que figura incorporat a l’expedient. 

 
12. 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 arranjar la façana, substituir baranes dels balcons i 
impermeabilitzar teulada de la caixa d’escala amb plataforma elevadora al carrer 
Bruc, núm. 10. (exp.659/2013-OBR) 

  
2. Sol·licitud presentada per a construir rampa a l’entrada del vestíbul al carrer de la 

Sínia de les Vaques, núm. 9. (exp. 683/2013-OBR)  
 
3. Sol·licitud presentada per a col·locar paviment de gres al jardí al carrer del Boix, 

núm. 7. (exp. 699/2013-OBR) 
  
4. Sol·licitud presentada per a construir piscina al carrer  Llagut, núm. 9. (exp. 

742/2013-OBR) 
  
5. Sol·licitud presentada per a la reparació de filtracions a les terrasses a la rambla 

de l’Exposició, núm. 97. (exp. 749/2013-OBR) 
  
6. Sol·licitud presentada per a reparar els cantells dels forjats de les dues façanes 

de l’edifici al carrer de la Providència, núm. 60-62, cantonada amb la rambla del 
Castell, núm. 47. (exp.750/2013-OBR) 

 
7. Sol·licitud presentada per a rehabilitar la façana interior en edifici plurifamiliar al 

carrer del Recreo, núm. 25. (exp. 752/2013-OBR) 
   
8. Sol·licitud presentada per a substituir la tanca entre veïns al carrer de Joan 

d’Austria, núm. 15. (exp.754/2013-OBR) 
 
9. Sol·licitud presentada per a col·locar parquet a la plaça de la Vila, núm. 14. (exp. 

755/2013-OBR) 
 
10. Sol·licitud presentada per a reparar el cantell del forjat del balcó del 1r pis amb 

bastida de menys de 3m al carrer del Forn de Vidre, núm. 15. (exp.758/2013-
OBR) 

   
11. Sol·licitud presentada per a arranjar la cornisa amb plataforma elevadora al 

carrer de Menéndez y Pelayo, núm. 5. (exp. 759/2013-OBR) 
   
12. Sol·licitud presentada per a obrir rasa d’1m per a localitzar vàlvula de connexió 

de servei de gas al carrer de Ponent, núm. 2. (exp. 726/2013-OBR)   
 
13. 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, fer desconnexió de la xarxa del GLP i fer 
instal·lació d’arqueta registrable a la urbanització Aragai. (exp.  217/2013-OBR) 

   
14. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per a obrir rasa d’1m per a connexió 

de servei de gas a la rambla Principal, núm. 75. (exp.134/2013-OBR)   



 

 
 
 
 
 
 
 

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per a la substitució de banyeres per plats de dutxa a hotel 

situat al carrer de Joan d’Austria, núm. 7. (exp. 730/2013-OBR) 
 
2. Sol·licitud presentada per a substituir marc de finestra per un d’alumini al carrer de 

les Canàries, núm. 19-21,  04 01. (740/2013-OBR) 
 
3. Sol·licitud presentada per a fer reforma de local existent de telefonia mòbil a 

l’avinguda de Francesc Macià, núm. 6. (exp.743/2013-OBR) 
 
4. Sol·licitud presentada per a col·locar rètol a la rambla Principal, núm. 83, en 01. 

(exp. 751/2013-OBR) 
 

13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE SOL·LICITUDS D’OBRES I ACTIVITATS 
AUTORITZADES PEL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. 

 
S’aprova donar compte d’una relació de sol·licituds autoritzades pel 
procediment de comunicació prèvia. 
 
OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de Miguel de 

Cervantes, núm. 5. (exp.744/2013-OBR) 
  
2. Comunicació presentada per a reformar el bany a l’avinguda de Josep Coroleu, 

núm. 92, 2n. 2a. (exp. 746/2013-OBR) 
  
3. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de Tarragona, núm. 10, 

1B. (exp. 748/2013-OBR) 
 
4. Comunicació presentada per a fer enderroc de banc d’obra situat a l’entrada de 

la casa al carrer de Calàndria, núm. 4. (exp. 764/2013-OBR) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

1. Comunicació presentada per instal·lar un apartament turístic al carrer de 
Castellet, núm. 32, 2n- 3a. (exp. Act 325/13) 

 

2. Comunicació presentada per instal·lar un centre d’estètica i perruqueria al carrer 
de la Llibertat, núm. 22, bxs. 1a. (exp. Act 342/13) 

 

3. Comunicació presentada per canviar de nom una perruqueria al carrer de la 
Providència, núm. 33, bxs. (exp. Act 346/13) 

 

4. Comunicació presentada per instal·lar un centre de teràpies naturals a l’avinguda 
del Garraf, núm. 42, bxs. (exp. Act 348/13) 

  

5. Comunicació presentada per canviar de nom una botiga d’informàtica a 
l’avinguda de Francesc Macià, núm. 115, bxs. A. (exp. Act 345/13) 

 
Annex III. LPCA 
 
6. Comunicació presentada per canviar de nom una activitat de venda 

d’alimentació, pollastres rostits i basar al carrer de la Providència, núm. 35, bxs. 
(exp. Act 347/13)   

 

7. Comunicació presentada per instal·lar un local per a fer celebracions per a nens 
al carrer del Pare Garí, núm. 36, bxs. esquerra. (exp. Act 228/13)   

 
8. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de serveis d’impressió a 

l’avinguda del Garraf, núm. 34, bxs. 1a. (exp. Act 245/13)   
 
9. Comunicació presentada per canviar de nom una activitat de venda de carn i 

productes càrnies amb obrador a l’avinguda del Garraf, núm. 52, bxs. 2a. (exp. 
Act 297/13). 

 

14. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE DECRETS D’ARXIU DEFINITIU PER DESISTIMENT 
DE SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 

 
Es dóna compte d’una relació de decrets d’arxiu definitiu per desistiment de 
sol·licituds de llicències urbanístiques.  
 
1. Sol·licitud presentada per a fer substitució de rètol, col·locar parquet i pintar 

persiana metàl·lica al carrer de  Sant Gregori, núm. 8. (exp. 98/2011-OBR) 
  
2. Sol·licitud presentada per a canviar porta d’accés i instal·lar porta de seguretat i 

rètol a local comercial de compra-venda d’or al carrer de la Llibertat, núm. 3. 
(exp.102/2011-OBR) 



 

 
 
 
 
 
 
 

  
3. Sol·licitud presentada per a pintar el pati de llums al carrer de la Unió, núm. 90. 

(exp. 64/2011-OBR) 
  
4. Sol·licitud presentada per a arreglar i alçar la paret divisòria de 14m de llargada 

amb una alçada màxima de 1’80m al carrer d’Antonio Machado, núm. 29. (exp. 
128/2011-OBR) 

 
5. Sol·licitud presentada per a reposar obra vista de la façana i pintar balcons al 

carrer de Pere Jacas, núm. 11 i 15 i carrer de les Barques, núm. 7. (exp. 
183/2011-OBR) 

 
6. Sol·licitud presentada per a rehabilitar la façana al carrer de les Gavines, núm. 

23. (exp. 219/2011-OBR) 
 
7. Sol·licitud presentada per a reparar voladís de la façana a l’avinguda de Josep 

Coroleu, núm. 79. (exp. 277/2011-OBR) 
  
8. Sol·licitud presentada per a reparar les parets i pintar el local comercial al carrer 

dels Escolapis, núm. 29, bxs. 01. (exp. 301/2011-OBR) 
  
9. Sol·licitud presentada per a arranjar i enguixar parets al carrer de la Llibertat, 

núm. 25. (exp. 432/2011-OBR) 
  
10. Sol·licitud presentada per a netejar, adequar la instal·lació elèctrica, fer fals 

sostre i pintar local sense ús comercial al carrer d’Olèrdola, núm. 24-26, bxs. 01. 
(exp. 525/2011-OBR) 

  
11. Sol·licitud presentada per a reparar una escletxa d’1m i mig a la façana de 

l’edifici situat a la rambla Principal, núm. 73. (exp. 573/2011-OBR) 
  
12. Sol·licitud presentada per a canviar les rajoles i la instal·lació elèctrica, arranjar la 

cuina, les finestres i les portes de l’habitatge situat al carrer del Jardí, núm. 76, 
02-03. (exp. 612/2011-OBR) 

 
13. Sol·licitud presentada per a arreglar sòcol de la tanca exterior i substituir peces 

de coronació de les baranes al carrer de Bailén, núm. 1. (exp. 799/2011-OBR) 
 
14. Sol·licitud presentada per a la reparació de la façana al carrer de les Canàries, 

núm. 26B, bxs. 01. (exp. 873/2011-OBR) 
   
15. Sol·licitud presentada per a substituir dues bigues de fusta de la pèrgola al carrer 

de Cuba, núm. 30. (exp. 964/2011-OBR) 
   



 

 
 
 
 
 
 
 

16. Sol·licitud presentada per a arranjar pati de llums al carrer de Badajoz, núm. 18, 
01. (exp. 1059/2011-OBR) 

   
17. Sol·licitud presentada per a tallar 50 cm de dues biguetes i posar-les de nou i 

pintar al passeig de Voramar, núm. 13, 03-02. (exp.1102/2011-OBR)   
 

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. 
 
SERVEIS A LES PERSONES 
 

15.  HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
ACORD, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA 
GESTIÓ DEL SERVEI D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE 
OBERT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents adjudicar el contracte de la gestió del 
servei d’organització i gestió del Centre Obert de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, pel període de novembre 2013 a juliol 2015, amb possibilitat de pròrroga 
per dos anys (anualment), pel procediment obert i amb tramitació urgent d’acord 
amb l’establert a l’article 112 del TRLCSP, per un import anual CENT 
CINQUANTA MIL EUROS (150.000€) (10 % d’IVA a part), segons les seves 
ofertes econòmiques i tècniques que consten a l’expedient. 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

16.  PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. DESESTIMAR EL RECURS 
DE REPOSICIÓ INTERPOSAT.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents desestimar el recurs de reposició 
interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de 15/01/2013 pel qual 
se’ls requeria el pagament de la quantitat de 6.000 € corresponents al 10% de 



 

 
 
 
 
 
 
 

l’import de la cessió de la parada núm. 77 del Mercat Central, amb motiu de la 
transmissió efectuada, per no considerar-la ajustada a dret. 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                            Isidre Martí Sardà 
 


