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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DEL DIA  

12 DE MAIG DE 2015 
 

Acta núm. 18 

 

Assistents: 
 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 

ARIADNA LLORENS GARCIA 
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 5 DE MAIG 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 5 de maig de 2015. 
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2. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 109/2015-S,  DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚMERO 2  DE BARCELONA.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat contenciós administratiu número 2 
de Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment 
abreujat  109/2015-SECC. S interposat, de quantia 643,84  €. 
 
SEGON. Designar  la lletrada municipal Sra. Dolors Moyano Campaña  per a 
que assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en 
l’esmentat procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors 
recursos o impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n 
puguin interposar.  
 
TERCER.  Ratificar l’escriptura de poder per a plets atorgada davant del Notari 
Sr. Eduardo Hernández Compta, el dia 9 d’abril de 2015, amb el número 384 
del seu protocol. 
 
QUART. Notificar el present Acord a la lletrada designada  i la  responsable de 
la Unitat Administrativa i Jurídica de Serveis Viaris, als efectes que la referida 
Unitat presti l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la 
documentació pertinent per a la correcta defensa jurídica de  la  lletrada  
designada.” 
 

3. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 92/2015-E,  DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚMERO 4  DE BARCELONA.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
de Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment 
Abreujat 92/2015-Secc. E,  per  quantia de 1895,45 €, 
 
SEGON. Designar el lletrat Sr. Jordi Sellarés i Valls  per a que assumeixi la 
representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en l’esmentat procés. 
Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin 
interposar.  
 
TERCER. Designar la procuradora dels Tribunals,  Sra. Laura de Manuel 
Tomás pel cas de ser necessària la seva intervenció en el procediment. 
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QUART.  Emplaçar la companyia asseguradora ZURICH perquè pugui 
personar-se en el procediment . 
 
CINQUÈ. Notificar el present Acord al lletrat i procurador a l’acord Segon i 
Tercer anteriors, així com a la Sra. Dolors Moyano Campaña, als efectes que 
presti l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la 
documentació pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat designat.” 
 

4. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRADA AL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 441/2009-J  QUE DIMANA DEL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 7/2003 QUE VA CONÈIXER EL JUTJAT 
D’INSTRUCCIÓ NÚM. 4 DE VILANOVA I LA GELTRÚ DAVANT 
DEL JUTJAT PENAL  NÚM. 2 DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Comparèixer en qualitat de testimoni a l’acte de judici oral  
assenyalat  el dia 30 de setembre de 2015 davant del Jutjat Penal número 2 
de Vilanova i la Geltrú, Procediment Abreujat 441/2009-J que dimana del 
Procediment Abreujat 7/2003 que va conèixer en el seu dia el Jutjat d’instrucció 
número 4 de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Designar la lletrada, Sra. Dolors Moyano Campaña per a que 
assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’ajuntament en l’esmentat 
procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin 
interposar.  
 
TERCER.  Ratificar l’escriptura de poder per a plets atorgada davant del Notari 
Sr. Eduardo Hernández Compta, el dia 9 d’abril de 2015, amb el número 384 
del seu protocol. 
 
QUART. Notificar el present Acord a la lletrada designada  i  la responsable de 
la Unitat Administrativa i Jurídica de Serveis Viaris, Dolors Moyano Campaña 
als efectes que presti l’assessorament necessari i preparin l’expedient 
administratiu i la documentació pertinent per a la correcta defensa jurídica de  
la  lletrada  designada.” 
 

5. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD QUE 
DETERMINA LES DADES PERSONALS QUE PODEN CONTENIR 
ELS EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS CONCLOSOS OBJECTE 
D’INFORMACIÓ PÚBLICA EN ELS TERMES PREVISTOS A LA 
LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL I REGLAMENT DE DESPLEGLAMENT I ELS 
PRINCIPIS DE TRANSPARÈNCIA DE L’ACTIVITAT PÚBLICA. 
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S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Habilitar la comunicació de les dades personals relatives al nom i 
cognoms de les persones físiques, sense divulgació del Número 
d’Identificació Fiscal (NIF) de la persona  que es continguin als expedients 
administratius conclosos de llicències d’activitats i urbanisme de la Corporació. 
 
SEGON.  Habilitar la comunicació de les dades personals relatives  al nom i 
cognoms dels empresaris individuals, quan facin referència a ells, en la 
seva qualitat de comerciants o industrials, amb inclusió del Número 
d’Identificació Fiscal (NIF)  per considerar que queden exclosos del règim 
d’aplicació de la protecció de dades de caràcter personal en aquests tipus 
d’expedients administratius. 
 
TERCER. Notificar el present Acord als Caps dels Serveis de llicències i 
disciplina i Urbanisme perquè vetllin pel seu compliment.” 
 

6. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE 
RECURS DE REPOSICIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ 
PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, PER LES LESIONS 
OCASIONADES PER LA CAIGUDA A LA RBLA. DE JOSEP 
TOMÀS VENTOSA PER MANCA DE PANOTS A LA VORERA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició formulat pel senyor amb DNI 
37229431-K,  contra l’Acord de resolució de la Junta de Govern Local de data 
10 de març de 2015. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.” 
 

7. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL, FORMULAT PEL SR. AMB DNI: 049766874-A, 
PELS DANYS OCASIONATS AL SEU VEHICLE FORD FOCUS 
AMB MATRÍCULA 2777-HBP, SEGONS MANIFESTA, CAUSATS 
PER LA GRUA MUNICIPAL AL C. DE CONXITA SOLER, NÚM. 15. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pel senyor amb DNI 49766874-A, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en 
data 17/04/2014. 
 
SEGON. Comunicar el present acord a la part reclamant.” 
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8. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 “PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, i el plec de 
clàusules administratives particulars i tècniques per a la contractació del servei 
de manteniment i conservació de les instal·lacions esportives municipals de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Convocar licitació pel procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada d’acord amb els articles 157 a 161 del TRLCSP, per un període 
d’1 any prorrogable un any més amb un pressupost anual de 174.472,00 € de 
base imposable i 36.639,12 € d’IVA, que fan un total de 211.111,18 € (DOS-
CENTS ONZE MIL CENT ONZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS). 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33.3420.2279900 del 
pressupost del 2015 i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que 
s’habilitin a tal efecte fins a la finalització del contracte i de la pròrroga, a raó de 
mesos vençuts. 
 
QUART. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 
 

9. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CAMPANYA 
DE SUPORT ALIMENTARI A INFANTS AMB VULNERABILITAT 
ALIMENTÀRIA PER A L’ESTIU 2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar l’acord marc en relació a la campanya de suport alimentari 
a infants amb vulnerabilitat alimentària per a l’estiu de 2015. 
 
SEGON. Destinar a aquesta campanya fins a 40.000 € (quaranta mil euros), 
amb càrrec a la partida pressupostària 35.2313.2269900 del pressupost de 
despeses vigent.  
 
TERCER. Fer efectiu aquest import al Consell Comarcal de la forma següent: el 
50%, 20.000€ (vint mil euros) a la signatura de l’acord marc; l’import restant a 
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calcular al final de la campanya amb el recompte del total de tiquets utilitzats 
per les famílies beneficiàries. 
 
QUART. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Garraf. 
 
CINQUÈ. Autoritzar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació 
necessària per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
SISÈ. Ratificar aquest acord en el proper Ple municipal.” 
 

10. CONVIVÈNCIA I EQUITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
EL CENTRE D’INFORMACIÓ PER A TREBALLADORS 
ESTRANGERS (CITE). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.  Aprovar el conveni marc entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
el Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) segons el text que 
s’adjunta. 
 

 SEGON. Destinar la quantitat de 2.000 € (DOS MIL EUROS) sense que 
s’inclogui l’IVA atès que l’entitat està exempta del seu pagament, per a la seva 
activitat a Vilanova i la Geltrú. 

 
Aquest import anirà a càrrec de la partida número 08,3273,48201 Conveni 
CITE, del pressupost corresponent a l’any 2015. 
 
TERCER. Autoritzar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació que 
sigui necessària per a la formalització d’aquest acord. 
 
QUART. Notificar aquest acord al Centre d’Informació per a Treballadors 
Estrangers (CITE).” 
        

11. CONVIVÈNCIA I EQUITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
ENTITATS DEL CASAL DE DONES PER A L’OCUPACIÓ D’ESPAI 
DE L’ESPAI D’ENTITATS SANT PAU. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 “PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
entitats dels Casal de dones per l’ocupació  d’espai de l’Espai d’Entitats Sant 
Pau segons el text que s’adjunta. 
  
SEGON.  Autoritzar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació que sigui 
necessària per a la formalització d’aquest acord. 
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TERCER. Notificar aquest acord a les entitats del col·lectiu Casal de Dones.” 
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

12. HISENDA. APROVAR LA RELACIÓ DE DESPESES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2015/13, per un import de TRES-CENTS VUITANTA-SET MIL DOS-CENTS 
SET EUROS AMB SET CÈNTIMS (387.207,07€). 
 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 

 
13. ESCOLES MUNICIPALS. DESPESES DE MANTENIMENT I 

FUNCIONAMENT DE L’ECMMM I DE L’EMAID, PER A L’ANY 
2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
1.  
 
“PRIMER. Fer efectiu a l’ESCOLA I CONSERVATORI MUNICIPAL DE 
MÚSICA MESTRE MONTSERRAT, la quantitat de DEU MIL EUROS 
(10.000,00 €), per poder atendre les despeses dels pagaments a justificar del 
centre al llarg de tot l’any 2015. 
 
SEGON. Aquesta quantitat que engloba els conceptes de funcionament i 
manteniment per a la compra de materials fungibles; anirà a càrrec de la 
partida 32,3201,21201 – Manteniment escoles municipals – del pressupost 
ordinari de despeses.” 
 
2. 
 
“PRIMER. Fer efectiu a l’ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY (EMAiD), la 
quantitat de VINT MIL EUROS (20.000,00 €), per poder atendre les despeses 
de pagaments a justificar del centre al llarg de tot l’any 2015. 
 
SEGON. Aquesta quantitat que engloba els conceptes de funcionament i 
manteniment per a la compra de materials fungibles; anirà a càrrec de la 
partida 32,320,21201 –Manteniment escoles municipals– del pressupost 
ordinari de despeses.” 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME 
 

14. CULTURA. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, LA FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANTONI ABAT I ELS 
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IMPULSORS DE LA COMISSIÓ CENTRE DE CULTURA POPULAR 
I TRADICIONAL “CASA DE LA FESTA”. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, la Fundació Privada Sant Antoni Abat i els impulsors de la Comissió 
Centre de Cultura Popular i tradicional “Casa de la Festa”, que s’adjunta com a 
annex a aquesta proposta.  
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa i la regidora de Cultura per a la signatura de la 
documentació necessària per a l’execució del present acord.  
 
TERCER. Notificar aquest acord a tots els interessats.”  
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

15. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DESESTIMAR EL RECURS 
DE REPOSICIÓ PRESENTAT EN DATA 23 D’ABRIL DE 2015 
PELS SRS. JOSÉ MILLÁN GARCÍA I CARIDAD MARTÍNEZ 
MILLÁN, CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 17 DE MARÇ DE 2015, PEL QUAL ES DENEGA LA 
TRAMITACIÓ, I CONSEQÜENT APROVACIÓ INICIAL, DEL PMU 
DE LA PARCEL·LA SITUADA AL CARRER DEL ROSSINYOL, 
NÚM. 17, DEL SECTOR L’ARAGAI, DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 

“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat en data 23 d’abril de 
2015 (registre d’entrada núm. 2015011520) pels Srs. José Millán García i 
Caridad Martínez Millán, contra l’acord de la Junta de Govern Local de 17 de 
març de 2015, pel qual es denega la tramitació, i consegüent aprovació inicial, 
del Pla de millora urbana de la parcel·la situada al carrer del Rossinyol, núm. 17 
del sector l’Aragai, de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb l’informe jurídic emès 
pel cap dels Serveis Jurídics i Administratius d’Urbanisme, incorporat a 
l’expedient i ressenyat a la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al senyor José Millán García i a la senyora 
Caridad Martínez, amb expressió dels recursos que siguin escaients, així com a 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, juntament amb còpia de 
l’informe jurídic indicat.” 
 

16. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ INICIAL, SI 
S’ESCAU, DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ ECONÒMICA 
A L’ÀMBIT DE LA SÍNIA DE LES VAQUES (CLAU 13) AL TERME 
MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 



 
 

9 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació econòmica a l’àmbit 
del polígon d’actuació Zona terciària de la Sínia de les Vaques (corresponent a 
les finques 31, 33 i 35 del PERI zona de suport d’activitats portuàries a la sínia 
de les vaques), previst al Text refós de la Modificació del Pla general 
d’ordenació en l’àmbit de la Sínia de les Vaques (clau 13), per a la regulació del 
règim d’usos de les finques 31, 33 i 35 del carrer de l’Àncora d’aquest municipi, 
presentat pel Sr. Juan Manuel Guerra Ortiz de Urbina, en nom i representació 
de Finques Orgue, S.L., en qualitat de propietària de finques compreses dins 
de l’àmbit de la referida Modificació de Pla general, condicionat a la presentació 
d’un text refós que incorpori les prescripcions de l’apartat 7 de l’informe dels 
serveis tècnics d’urbanisme incorporat a l’expedient i ressenyat a la part 
expositiva de la present resolució. 
 
SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província, en el 
tauler d’anuncis de la Corporació, en la web municipal i en un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal, i 
obrir el període d’informació pública del document anteriorment esmentat pel 
termini d’UN (1) MES, a comptar des de la darrera publicació obligatòria, de 
conformitat amb el previst a l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i article 119 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme.      
 
A aquests efectes, l’expedient estarà a disposició de qualsevol interessat als 
Serveis Jurídics i Administratius d’Urbanisme, carrer de Josep Llanzà, núm. 1-
7, 1r, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), de dilluns a divendres de 9:30 
a 14:00 h. 
 
TERCER. Notificar el present acord al Sr. Juan Manuel Guerra Ortiz de Urbina, 
en representació de Finques Orgue, S.L., a les persones propietàries de l’àmbit 
afectat per aquest projecte de reparcel·lació i si s’escau a la resta de persones 
interessades en l’expedient, concedint-los audiència per termini d’UN (1) MES, 
a comptar a partir de l’endemà de la recepció de la notificació. “ 
 

17. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA A LA 
SRA. AMB NIF 77 267 059-P, PER A CONSTRUIR HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP, SITUAT AL 
CARRER DEL PARLAMENT, NÚM. 17.  (EXP. OBRES 351/2015). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per  la Sra. amb NIF: 77267059-P, per a  construir habitatge 
unifamiliar entre mitgeres de PB+2PP, situat al carrer del Parlament, núm. 17. 
(Exp.000351/2015-OBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables. 
 



 
 

10 

18. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ES DÓNA 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 COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a fer reparació 

puntual del forjat superior de la cantonada al carrer del Recreo, núm. 82. (exp. 
obres 368/2015)   

 
2. Sol·licitud presentada pel Sr. JORGE ANTONIO CORTÉS LUNA, per a instal·lar 

tanca metàl·lica d’1 m d’alçada a sobre de tanca d’obra existent al carrer de la 
Riera de Marmellar, núm. 8. (exp. obres 372/2015) 

   
3. Sol·licitud presentada per ESTEPHANE GORI, per a fer reforma interior de 

l’habitatge, situat al carrer de Joan d’Austria, núm. 15, 1r. 2a. (exp. obres 
373/2015)   

 
4. Sol·licitud presentada per AUTOBOX, SCP,  per reforma de local  per a instal·lar 

una autoescola a l’avinguda de Cubelles, núm. 11. (exp. obres 297/2015) 
   
5. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, per a obrir 

una rasa d’1m2 per a subministrament de gas al carrer de Sant Gertrudis, núm. 23. 
(exp. obres 109/2015)  

  
6. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN, SDG, SA, per a obrir 

rasa d’1 m2 per a subministrament de gas, al carrer de Santa Gertrudis, núm. 21. 
(exp. obres 204/2015)  

  
7. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, per a obrir 

rasa de 2 m per a subministrament de gas al carrer de Lurdes, núm. 66. (exp. 
obres 364/2015)   

 
8. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, per a obrir 

rasa de 2m per a subministrament de gas al carrer de Lleida, núm. 10. (exp. obres 
365/2015)    

 
9. Sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, per a obrir rasa 

de 3 m per a fer instal·lació de baixa tensió, a l’avinguda d’Eduard Toldrà, núm. 60. 
(exp. obres 382/2105)    

 
10. Sol·licitud presentada per XARXA OBERTA DE COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA 

DE CATALUNYA, per a obrir rasa per a connexió de servei de fibra òptica a la 
rambla dels Països Catalans, camí Masia d’en Frederic i carrer del Bages. (exp. 
obres 362/2015).    

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS  
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals  
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1. Sol·licitud d’obres presentada per DNI 46345922W, per instal·lar l’activitat 
d’elaboració i venda de menjars per emportar a l’avinguda de Francesc Macià, 
núm. 101-103, esc A, bxs. 01.(147/15-OBR) 

 
2. Sol·licitud presentada per DNI 33960649E, per fer obres d’adequació de local per 

instal.lar una bugaderia autoservei al carrer del Jardí, núm. 95, bxs. (139/15-OBR). 
 

19. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ES DÓNA 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. 

OBRES   
 
Obres menors 

1. Comunicació presentada per DELBET TRADE, SL, per a retirar jardinera al carrer 
de les Roques del Pelut, núm. 33. (exp. obres 344/2105) 

2. Declaració responsable presentada per TELEFÓNICA, per a fer cala de reparació 
d’acord amb el pla de desplegament de fibra òptica, al carrer de Sant Pau, núm. 
32.  (exp. obres 384/2015) 

 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per SAIGON NAILS, SL, per canviar de nom el centre de 

manicura instal·lat al carrer de la Metal·lúrgia, núm. 4. (Hipersimply). (155/15) 
 
2. Comunicació presentada per DNI X5170059G, per canviar de nom el supermercat 

situat al carrer de Josep Coroleu, núm. 103, bxs. 2. (147/15) 
 
Annex III, REPAR 
 
1. Comunicació presentada per DNI 52193969T, per canviar de nom l’activitat de bar 

restaurant  situat al carrer de la Fruita, núm. 1, bxs. 03. (122/15) 
 

20. MEDI AMBIENT. APROVAR, SI ESCAU, LES ACTUACIONS I 
OBRES PREVISTES PEL PLA MUNICIPAL D’INCENDIS 
FORESTALS (PPI) PER L’ANY 2015.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar l’execució de les actuacions previstes per al Pla de 
Prevenció municipal d’Incendis Forestals (PPI) de 2015 per un import de 
1.738,38 € (MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT 



 
 

12 

CÈNTIMS), IVA inclòs. Aquest import representa el 20% de l’import total de 
l’actuació i anirà a càrrec de la partida 42.1723.2269902 Manteniment espais 
naturals, capítol II del pressupost ordinari de l’any 2015 del Servei de Medi 
Ambient. El 80% restant correspon a l’aportació de la Diputació de Barcelona. 
 
SEGON. Notificar el present acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis 
Forestals (OTPMIF) de la Diputació de Barcelona, a l’ADF Garraf i al 
departament d’Intervenció d’aquest ajuntament.” 
 
S’incorpora a la sessió el senyor Joan Giribet. 
 

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 pormenoritzat 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. Sens 
perjudici d’això, i en relació al punt núm. 21 de recursos humans sobre la 
ratificació d’acords de la mesa general de negociació, es fa constar que la 
Junta de Govern Local no es l’òrgan competent per l’adopció d’aquest acord ni 
tampoc s’està seguint el procediment establert legalment per a la seva adopció, 
ni s’ajusten a dret els efectes retroactius que l’acord preveu.  
 
SERVEIS A LES PERSONES 
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

21. RECURSOS HUMANS. RATIFICACIÓ ACORDS MESA GENERAL 
DE NEGOCIACIÓ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents, a excepció del Sr. Gargallo que 
s’absté. 
 
“PRIMER. Pagar a partir del dia 6 de maig de 2015 el plusos de jornada 
partida a 13,63€ dia i el plus de dissabte i/o diumenge a 50,11€ dia, d’acord 
amb el fonament de dret d’aquesta proposta. 
 
SEGON. Modificar en el catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament el lloc de 
treball d’Agent de la Policia Local i Agent de la Policia Local de Barri que 
passarà tenir la puntuació i CE següent: 
  
- Agent de la Policia Local C2-17 amb 244 punts i CE de 18.483,09€. 
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TERCER. Modificar en el catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament el lloc de 
treball de Caporal de la Policia Local i Caporal Policia Local de Barri que 
passarà a tenir la puntuació i CE següent: 
  
- Caporal de la Policia Local C2-18 amb 307 punts i CE de 22.146,24€. 
 
QUART. Assignar als Agents de la Policia Local a partir de la nòmina del mes 
de maig de 2015 la nova valoració del lloc de treball de 244 punts. 
 
CINQUÈ. Assignar als Caporals de la Policia Local a partir de la nòmina del 
maig de 2015 la nova valoració del lloc de treball de 307 punts. 
 
SISÈ. La valoració dels llocs de treball d’Agent i Caporal dels apartats anteriors 
està condicionada a les situacions següents:  

 
- Que serà provisional fins a tenir les noves valoracions de llocs de treball 

realitzada per la Diputació de Barcelona, i no donarà lloc, en cap cas, al 
cobrament d’un Complement Personal Transitori Absorbible en cas què 
s’hagi de disminuir la retribució. 

- Que es percebrà fins que hi hagi una sentència judicial, en aquesta 
matèria, derivada dels contenciosos presentats pels sindicats, que 
comporti una resolució diferent a la proposada. És a dir, cas de què 
l’Ajuntament per sentència hagi de pagar als policies locals els plusos de 
dissabte i diumenge i de nocturnitat, o bé als policies de barri el plus de 
penositat o altres, l’increment proposat es reduirà en relació amb el 
col·lectiu que hagi quedat concernit favorablement per la sentència. 

- A l’aprovació del Ple de la Corporació i d’acord amb el procediment 
legalment establert. 

 
SETÈ. Efectuar les modificacions de crèdit expressades en l’informe econòmic 
adjunt a aquesta resolució  i que són les següents:  

 
1) Traspassar 4.443,97€  de la partida de sou de requalificacions 
04.9202.15002 a  la partida 04.9202.1600004 de seguretat social 
requalificacions 

 
2) Traspassar 13.500,57€ de la partida de sou de requalificacions  
04.9202.15002 a la partida 05130012000 sous i salaris de la Policia Local. 

 
3) Traspassar 36.086,45€ (22.443,25€+13.643,20€) de la partida de sous i 
salaris d’Esports 33.3400.12000 a la partida 05130012000 sous i salaris de la 
Policia Local. 

 
4) Traspassar 15.334,82€  de la partida de sous i salaris de la USM 
05.1300.12000 a la partida 05130012000 sous i salaris de la Policia Local  i 
3.136,66€ de la partida de sous i salaris de la USM 05.1300.12000 a la partida 
05130016000 seguretat social de la Policia Local. 
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5) Traspassar 28.978,30€ de la partida de sous i salaris d’Urbanisme 
40.1500.12000 a la partida 05130016000  seguretat social de la Policia Local. 
 
VUITÈ. La present proposta d’acord amb les modificacions de crèdit anteriors 
es consignaran a les partides pressupostàries del pressupost vigent segons el 
detall següent: 
 
- Els endarreriments i l’increment de sou dels Agents i Caporals és de 

98.815,02€ que es consignaran a les partida 05130012000 del pressupost 
vigent. 

- El cost de la seguretat social dels endarreriment i l’increments de sou és 
de 32.114,90€ que es consignaran a la partida  05.1300.16000 del 
pressupost vigent. 

 
NOVÈ. Determinar que els efectes de pagament d’aquest acord s’estarà al que 
s’estableix  en l’acord de la Junta de Govern Local de 10 de juny de 2014. 
 
DESÈ. El present acord es sotmetrà a l’aprovació pel Ple de la Corporació 
d’acord amb el procediment legalment establert.  
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9,55 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                  Isidre Martí Sardà 

 
 
 


