
 
 

 
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  18 

DE MARÇ DE 2014 
 

Acta núm. 11 

 

Assistents: 

 
    NEUS LLOVERAS MASSANA 

GLÒRIA GARCIA PRIETO 
FRANCESC X. SÁNCHEZ VERA 
GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
 BLANCA ALBÀ I PUJOL 
   
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 

 

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 GENERAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE 

L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL  DIA  
11 DE  MARÇ DE 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 11 de març de 2014. 
 

2.  SECRETARIA GENERAL. PERSONAR-SE EN DIVERSOS 
RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS. 

 
Es dóna compte dels decrets sobre personacions en recursos contenciosos-
administratius 

 
Secretaria 

 
1. Comparèixer i personar-se en el procediment ordinari número 493/2013 
(secció F), davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, 
contra l’acord de ple de l’Ajuntament, de dia 29 de juliol de 2013, d’aprovació 



 
 

 
de la regularització de l’IPC (revisió preus) anys 2011, 2012 i 2013, del 
contracte de gestió intregrada del servei públic de neteja viària i recollida de 
residus.  
 
Urbanisme, Obres i Habitatge 

 
2. Comparèixer i personar-se en el procediment abreujat 42/2014, davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, contra la desestimació 
del recurs de reposició presentat pel demandant en data 16-10-2013, contra 
decret de l’Alcaldia de data 13-09-2013, amb el que s’autoritzava el 
funcionament de l’activitat de bar a l’av. de la Torre del Vallès, núm. 19.   

 
3. Comparèixer i personar-se en el recurs contenciós administratiu 41/2014-B1, 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, contra la 
resolució de data 02/12/2013 dictada per la que es va ordenar la restauració de 
la realitat física o jurídica alterada procedint a l’enderroc de totes les 
construccions així com de tots els elements de divisió de cadascun dels lots de 
la finca situada al camí Vell de Cubelles, polígon 17.   

 
3. SECRETARIA GENERAL. PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’HORA 

DEL PLANETA 2014. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Adherir-se a la campanya “L’Hora del Planeta” de l’ONG WWF 
(World Wide Fund For Nature), que es durà a terme el dissabte dia 29 de març 
de 2014, entre les 20.30h i les 21.30h 
 
SEGON. Apagar els llums de les façanes del Mercat Central, de l’edifici 
Neàpolis, del castell de La Geltrú, de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, del 
Museu Romàntic Can Papiol  i una part de l‘enllumenat de la plaça de la Vila i 
de la rambla Principal. 
 
TERCER. Convidar les empreses, les entitats i en general a tota la ciutadania 
de Vilanova i la Geltrú, a afegir-se a aquesta campanya. 
 
QUART. Autoritzar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació que sigui 
necessària per a la formalització d’aquest acord. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’ONG WWF per a que incorpori la nostra 
ciutat al llistat de les més de 7.000 poblacions que arreu del món s’hi han 
adherit”. 

 
4. SECRETARIA GENERAL. APROVAR LA PRÒRROGA I 

MODIFICACIÓ, PER AMPLIACIÓ, DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
DE MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS DELS 



 
 

 
EDIFICIS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, ELS 
SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS MUNICIPALS.  

 
S’acorda deixar aquesta proposta sobre la taula. 

 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
5. ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXCLUSIÓ DE LA 

REDUCCIÓ DEL 10% DEL CONTRACTE AMB L’EMPRESA XXX, 
PER LA GESTIÓ DE LA XARXA DE CENTRE CÍVIC DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents excloure de la reducció del 10% 
prevista a l’acord de Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2014, el 
contracte amb l’empresa XXX, per la gestió del servei de direcció, organització, 
animació, informació, petit manteniment i suport a tots els programes municipals 
que desenvolupa la regidoria responsable i la Xarxa de Centres Cívics municipals 
de Vilanova i la Geltrú.” 

 
6. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 

APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2014/4. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

 
7. SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA. INTERRUPCIÓ 

DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A ABONATS AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
PRIMER. Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels 
tràmits i notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als 
esmentats abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú SAM, amb rebuts pendents de liquidació. 
 
SEGON. Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 

 
8. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. RESOLDRE ANTICIPADAMENT 

EL CONVENI SIGNAT AMB L’ESTANC NÚM. 13, UBICAT A L’AV. 
DEL GARRAF, NÚM. 37. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 



 
 

 
 
ACORDA: 
 
“PRIMER. RESOLDRE anticipadament la pròrroga del conveni de col·laboració 
signat entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la propietària de l’estanc 
número 13, per a la gestió, control i venda dels títols de l’ATM subvencionats 
per l’Ajuntament als posseïdors del carnet actiu, ja que s’ha notificat amb dos 
mesos d’antel·lació a la data de finalització (15/05/2014), tal i com regula el 
pacte vuitè del conveni. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a la persona interessada i al Departament de 
Tresoreria municipal.” 
 

9. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A CONSTRUIR UNA ESTACIÓ DE SERVEI AL CARRER DE 
SOLICRUP, NÚM. 2. (952/2013) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per  per 
a fer obres de construir una estació de servei, al carrer de Solicrup, núm. 2, 
(Exp.000952/2013-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables.  

 
10. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 

A REFORMAR HABITATGE 1R. 3A. I AMPLIACIÓ AMB LA 
PLANTA BAIXA I SOTERRANI DEL MATEIX EDIFICI 
CONNECTANT LES PLANTES AMB UNA ESCALA INTERIOR, AL 
CARRER DE JOAN LLAVERIAS, NÚM. 49, 1R. 3A. (EXP. OBRES 
113/2014).  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per a fer 
obres de reforma de l'habitatge 1r. 3a. i ampliació d’aquest habitatge vinculant-
lo amb les plantes baixa i soterrània del mateix edifici, amb la connexió 
mitjançant una escala interior (Exp.000113/2014-OBR), d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables.  

 
11. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 

A FER REFORÇ ESTRUCTURAL A LOCAL DESTINAT A BAR-
RESTAURANT, A LA RAMBLA PRINCIPAL, NÚM. 83, BXS. (EXP. 
OBRES 153/2014)  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per a fer 
obres consistents en fer reforç estructural a local destinat a bar-restaurant, 
situat a la rambla Principal, núm. 83 bxs., (Exp.000153/2014-OBR) d'acord amb 
la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables.   

 



 
 

 
12. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA A 

COL·LEGI DIVINA PROVIDÈNCIA, PER A DESMUNTAR FALS 
SOSTRE I FER REFORÇ ESTRUCTURAL DE LA COBERTA, AL 
CARRER DE LA PROVIDÈNCIA, NÚM. 1. (EXP. OBRES 169/2014)  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per a fer 
obres consistents en desmuntar fals sostre i fer reforç estructural de la coberta, 
al carrer de la Providència, núm. 1, (Exp.000169/2014-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables.  
 

13. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A MODIFICAR EL PROJECTE DE LA LLICÈNCIA 644/2009-OBR, 
CONCEDIDA PER ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 19 DE JUNY DE 2012, CONSISTENT EN CANVIAR EL 
TRAÇAT DE 170 M DE LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA D’ALTA 
TENSIÓ, AL CARRER DE L’ESPARRALL, DEL SECTOR DEL 
RACÓ DE SANTA LLÚCIA. (EXP. OBRES 162/2014 // EXP. 
OBRES 644/2009)  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per a 
modificació del projecte 644/2009, consistent en canviar el traçat de 170 m, de 
la línia elèctrica aèria d’alta tensió, al carrer de l’Esparrall, del sector del Racó 
de Santa Llúcia, d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables.  

 
14. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

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

 
S’aprova per unanimitat la relació de llicències aprovades per decret. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per a construir una rampa per a minusvàlids a l’entrada de 

l’edifici, situat a l’avinguda de Jaume Balmes, núm. 28. (exp. Obres 145/2014)  
 
2. Sol·licitud presentada per a reparar el frontal del forjat de al tercera planta al 

carrer de Panxo Ferrer, núm. 8. (exp. Obres 146/2014)  
 
3. Sol·licitud presentada per a canviar la porta basculant del garatge i canviar el 

tancament de fusta de la façana posterior per una d’alumini, a la plaça de Soler i 
Carbonell, núm. 13. (exp. Obres 147/2014) 

 
4. Sol·licitud presentada per a reparar la coberta de la nau, al carrer dels Escolapis,  

núm. 19. (exp. Obres 148/2104) 
  



 
 

 
5. Sol·licitud presentada per a sanejar i pintar la façana al carrer del Jardí, núm. 95. 

(exp. Obres 151/2014)  
 

6. Sol·licitud presentada per a modificar la línia elèctrica aèria d’alta tensió al sector 
del Padruell (Polígon 4).  (exp. Obres 101/2014) 

 

7. Sol·licitud presentada per a fer desmuntatge de línia aèria, retirada de dos 
suports de fusta i instal·lar nou suport de formigó i nou cable aeri, al sector del 
Corral d’en Milà. (exp. Obres 102/2014)  

 

OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per a netejar i pintar local destinat a bar, al carrer de les 

Canàries, núm. 62, bxs. 4a. (exp. Obres 123/2014) 
 
2. Sol·licitud presentada per a adequació de local per a instal·lar màquines de 

vending i instal·lar rètol, al carrer de la Unió, núm. 32. (exp. Obres 132/2014) 
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals  
 
1. Sol·licitud presentada per a fer obres de reforma i adequació d’un local per 

instal·lar un bar restaurant a l’avinguda del Garraf, núm. 16, bxs. (112/2014-OBR)  
 
15. URBANISME, 0BRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

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

 
S’aprova per unanimitat dels assistents la relació de sol·licituds autoritzades pel 
procediment de comunicació prèvia. 

OBRES   
 
Obres menors 

1. Comunicació presentada per a col·locar nou paviment i renovar lavabo al passeig 
de Voramar, núm. 6,  1r. 4a. (exp. Obres 95/2014) 

   
1. Comunicació presentada per a retirar rajoles de la cuina a l’avinguda de 

Francesc Macià, núm. 167 A,  1r. 2a. (exp. Obres 108/2014)   
 
2. Comunicació presentada per a reparar terrassa al carrer Fonoll, núm. 8. (exp. 

Obres 109/2014) 
   
3. Comunicació presentada per a reformar bany, lavabo i cuina al carrer de Rei 

Pere el Cerimoniós, núm. 65, 2n.1a. (exp. Obres 110/2014)  
  
4. Comunicació presentada per a enrajolar la terrassa al carrer de la Riera de 

Pontons, núm. 1. (exp. Obres 115/2014) 



 
 

 
   
5. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa, al carrer del 

Montseny, núm. 1, 2n. 2a. (exp. Obres 119/2014) 
   
6. Comunicació presentada per a canviar rajoles de la cuina al carrer del Canigó, 

núm. 10,  5è-3a. (exp. Obres 125/2014) 
   
7. Comunicació presentada per a canviar rajoles i impermeabilitzar el terrat a 

l’avinguda del Garraf, núm. 52. (exp. Obres 126/2014) 
   
8. Comunicació presentada per a canviar rajoles de bany i cuina a l’avinguda de 

Francesc Macià, núm. 34-36,  3r. 2a. (exp. Obres 127/2014) 
   
9. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa, a la rambla del 

Castell, núm. 35. (exp. Obres 130/2014) 
   
10. Comunicació presentada per a reparar escala al carrer de Sant Pere, núm. 15. 

(exp. Obres 134/2014) 
   
11. Comunicació presentada per a reformar el bany al raval de Santa Magdalena, 

núm. 2,  bxs. 2a. (exp. Obres 135/2014) 
   
12. Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer del Prat,  núm. 1,  A,  

1r. 2a. (exp. Obres 141/2014) 
   
13. Comunicació presentada per a treure barana d’obra al carrer de Josep Coroleu, 

núm.10 bxs. (exp. Obres 142/2014) 
   
14. Comunicació presentada per a reformar banys a la rambla de Salvador Samà, 

núm. 51, 3r. 3a. (exp. Obres 154/2014) 
   
15. Comunicació presentada per a canviar paviment de cuina, treure parquet, i pintar 

al carrer del Rei Pere el Cerimoniós, núm. 63,  3r. 1a. (exp. Obres 160/2014) 
   
16. Comunicació presentada per a treure banyera per plat de dutxa, canviar rajoles i 

sanitaris del bany al carrer del Duc de la Victòria, núm. 2,  2n. 3a. (exp. Obres 
164/2014) 

   
17. Comunicació presentada per a reformar el bany i canviar paviment de l’habitatge, 

al carrer de Josep Freixes, núm. 14. (exp. Obres 167/2014) 
   
18. Comunicació presentada per a canviar paviment de l’entrada de l’edifici, situat al 

carrer de l’Aigua, núm. 99. (exp. Obres 171/2014)   
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per instal·lar un mercat d’articles de segona mà al 

carrer del Codonyat, núm. 7, bxs. (81/14-ACT). 



 
 

 
  
2. Comunicació presentada per instal·lar una agència de viatges a la ronda 

d’Europa, núm. 60, 1r-3a. (48/14-ACT) 
  
3. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de venda de roba i 

complements al carrer de la Llibertat, núm. 137, bxs. 6a. (75/14-ACT) 
   
4. Comunicació presentada per canviar de nom una activitat de venda i exposició 

de tancaments i complements d’alumini al carrer de Josep Coroleu, núm. 30, bxs. 
(61/14-ACT) 

   
5. Comunicació presentada per instal·lar una autoescola al carrer de Menéndez 

Pelayo, núm. 23, bxs. 1a. (90/14-ACT) 
   
6. Comunicació presentada per instal·lar una perruqueria a la rambla de Salvador 

Samà, núm. 17. (62/14-ACT) 
   
7. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de venda d’alimentació amb 

màquines expenedores al carrer de la Unió, núm. 32, bxs. (91/14-ACT) 
 
8. Comunicació presentada per canviar de nom l’administració de loteria de la 

rambla de Josep Tomàs Ventosa, núm. 21, bxs. (88/14-ACT) 
 
9. Comunicació presentada per instal·lar una oficina d’assessoria al carrer de 

Lleida, núm. 1, bxs. 1a. (82/14-ACT) 
   
10. Comunicació presentada per instal·lar una supermercat al carrer de l’Àncora, 

núm. 16, bxs. 1a. (86/14-ACT) 
   
11. Comunicació presentada per instal·lar una papereria a la plaça d’Enric Cristòfol 

Ricart, núm. 23, bxs. (460/13-ACT) 
   
12. Comunicació presentada per instal·lar una activitat d’exposició i venda de 

matalassos a la rambla de Josep Tomàs Ventosa, núm. 27. (107/14-ACT) 
   
13. Comunicació presentada per ampliar l’activitat de venda de productes de 

cosmètica i decoració amb tractament d’estètica al carrer de l’Aigua, núm. 2, bxs. 
1a. (100/14-ACT) 

  
14. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de formació, reforç i 

assessorament per a nens al carrer de Canyelles, núm. 4, bxs. (102/14-ACT)   
 
REPAR 
 
1. Comunicació presentada per canviar de nom un bar restaurant a la rambla de 

Josep Antoni Vidal, núm. 29. (70/14-ACT)   
 

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 
 

16. ESPORTS. PRORROGAR LA VIGÈNCIA DELS CONVENIS, FINS 
EL 30 DE JUNY DE 2014, DE LA GESTIÓ DE CONSERGERIA 
DELS CAPS DE SETMANA I FESTIUS DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Prorrogar la vigència dels convenis, fins el 30 de juny de 2014, de la gestió de 
consergeria dels caps de setmana i festius de les instal·lacions esportives 
municipals entre l’Ajuntament de Vilanova. 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9:35 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general.  
 
 


