
 

 

 
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  16 

DE JULIOL DE 2013 
 

Acta núm. 28 

 

Assistents: 

 NEUS LLOVERAS MASSANA 
 GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 

ARIADNA LLORENS GARCIA 
 GLÒRIA GARCIA PRIETO 
 FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
  

 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 

 
Assisteixen a la mateixa reunió els regidors Srs. MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
SERRANO, MARIA JOSEP RIBA HUGUET, JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN, 
BLANCA ALBÀ PUJOL, i la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) 
d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
  

La reunió s’efectua en primera convocatòria. 

 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les 
comissions respectives, s’adopten els acords següents: 

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

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

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària i del dia 9 de juliol. 
 

2.  SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DE DIVERSES 
PERSONACIONS EN RECURSOS CONTENCIOSOS-
ADMINISTRATIUS. 

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

 



 

 

Recursos Humans 
 
1. Personació davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, 
en el procediment núm. 146/2013, abreujat, Secció A1 contra el decret de data 
30 de juliol de 2012, pel qual es deixa sense efecte el pagament del 
complement Personal Transitori a la denunciant.   

 
2. Personació davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, 
en el procediment núm. 180/2013, abreujat, Secció 1, contra el decret de data 
28 de febrer de 2013, pel qual es desestima  el recurs de reposició presentat 
per la denunciant contra la resolució de data 12 de novembre de 2012. 

 
Llicències i Disciplina 

 
3.  Personació en el recurs contenciós-administratiu 90/2013, recurs ordinari, 
davant la Sala del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, contra 
l’acord dictat per la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2012 pel 
qual es desestima el recurs de reposició instat pel recurrent contra l’acord de 
JGL de 16 d’octubre de 2012, que desestimava les al·legacions presentades en 
via administrativa per a la instal·lació d’una discoteca a la rambla de Salvador 
Samà.   
 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
3.  HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 

APROVAR LA RELACIÓ DE DESPESES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents la relació de factures número 
F/2013/24. 
 

4. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
MODIFICACIÓ CONTRACTUAL PER REDUCCIÓ DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DELS 
PARCS I JARDINS DEL MUNICIPI. 

 
S’acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula. 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVAR 
L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ TEMPORAL A 
LA VIA PÚBLICA DEL MERCADAL DE MAR. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Atorgar la llicència d’ocupació temporal a la via pública d’una parada 
de 3 metres, per un període de SIS (6) mesos des de la data d’avui. La 



 

 

localització concreta de la parada s’efectuarà pels tècnics municipals 
competents. 

 
SEGON.  Atorgar la llicència d’ocupació temporal a la via pública d’una parada 
de 4 metres, per un període de SIS (6) mesos des de la data d’avui. La 
localització concreta de la parada s’efectuarà pels tècnics municipals 
competents. 

 
TERCER. Atorgar la llicència d’ocupació temporal a la via pública d’una parada 
de 4 metres, per un període de SIS (6) mesos des de la data d’avui. La 
localització concreta de la parada s’efectuarà pels tècnics municipals 
competents. 

 
QUART.  Atorgar la llicència d’ocupació temporal a la via pública d’una parada 
de 4 metres, per un període de SIS (6) mesos des de la data d’avui. La 
localització concreta de la parada s’efectuarà pels tècnics municipals 
competents. 

 
CINQUÈ. Atorgar la llicència d’ocupació temporal a la via pública d’una parada 
de 4 metres, per un període de SIS (6) mesos des de la data d’avui. La 
localització concreta de la parada s’efectuarà pels tècnics municipals 
competents. 

 
SISÈ. Atorgar la llicència d’ocupació temporal a la via pública d’una parada de 
4 metres, per un període de SIS (6) mesos des de la data d’avui. La localització 
concreta de la parada s’efectuarà pels tècnics municipals competents. 

 
SETÈ. Atorgar la llicència d’ocupació temporal a la via pública d’una parada de 
4 metres, per un període de SIS (6) mesos des de la data d’avui. La localització 
concreta de la parada s’efectuarà pels tècnics municipals competents. 

 
VUITÈ.  Atorgar la llicència d’ocupació temporal a la via pública d’una parada 
de 5 metres, per un període de SIS (6) mesos des de la data d’avui. La 
localització concreta de la parada s’efectuarà pels tècnics municipals 
competents. 

 
NOVÈ.  Atorgar la llicència d’ocupació temporal a la via pública d’una parada 
de 5 metres, per un període de SIS (6) mesos des de la data d’avui. La 
localització concreta de la parada s’efectuarà pels tècnics municipals 
competents. 
 
DESÈ.  Atorgar la llicència d’ocupació temporal a la via pública d’una parada de 
5 metres, per un període de SIS (6) mesos des de la data d’avui. La localització 
concreta de la parada s’efectuarà pels tècnics municipals competents. 

 



 

 

ONZÈ.  Atorgar la llicència d’ocupació temporal a la via pública d’una parada de 
5 metres, per un període de SIS (6) mesos des de la data d’avui. La localització 
concreta de la parada s’efectuarà pels tècnics municipals competents. 

 
DOTZÈ. Atorgar la llicència d’ocupació temporal a la via pública d’una parada 
de 6 metres, per un període de SIS (6) mesos des de la data d’avui. La 
localització concreta de la parada s’efectuarà pels tècnics municipals 
competents. 

 
TRETZÈ. Atorgar la llicència d’ocupació temporal a la via pública d’una parada 
de 6 metres, per un període de SIS (6) mesos des de la data d’avui. La 
localització concreta de la parada s’efectuarà pels tècnics municipals 
competents. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

 
6. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL 

REGLAMENT D’UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL 
“PUNT NET”.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la modificació del reglament-
normes d’utilització de la deixalleria municipal del “Punt Net. 
 

7. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR INICIALMENT 
L’ESTUDI DE DETALL I PAISATGÍSTIC DE L’AMPLIACIÓ DE 
LABORATORI D’APLICACIONS BIOACÚSTIQUES I 
CONSTRUCCIÓ DE TÚNEL ACÚSTIC SITUAT AL PORT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar inicialment l’Estudi de Detall i 
Paisatgístic de l’ampliació del Laboratori d’aplicacions Bioacústiques i 
construcció de túnel acústic, situat en el Port d’aquest municipi (zona 
administrativa - costat est de la Plaça del Port), de conformitat amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, incorporats a l’expedient.  
 

8. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR 
DEFINITIVAMENT EL PROJECTE EXECUTIU D’OBRES DE 
SUBSTITUCIÓ DEL FORJAT DE LES PLATGES DE LA PISCINA 
MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar definitivament el projecte 
executiu  d’obres  “Substitució del forjat de les  platges de la piscina municipal  
del carrer d’Olivella, núm. 2”  de Vilanova i la Geltrú. que inclou l’Estudi de 
Seguretat i Salut.  
 

9. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A PRIMERA OCUPACIÓ DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 



 

 

DE PS+PB+1PP, AMB PISCINA DE 31,85 M2, SITUAT A 
L’AVINGUDA DE L’ARAGAI, NÚM. 38. (EXP. OBRES 485/2013).  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència de primera 
ocupació de l'habitatge unifamiliar aïllat de PS+PB+1PP, situat a l’avinguda de 
l’Aragai, núm. 38, d’acord amb l’informe tècnic favorable i l’informe jurídic 
incorporats a l’expedient, així com de conformitat amb l’article 23.1 e) del Reial 
Decret Llei estatal 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de recolzament als deutors 
hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb 
empreses i autònoms contretes per les entitats locals, de foment de l’activitat 
empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa (BOE 
núm. 161, de 07-07-2011), amb la condició següent: 
 

10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A FINALITZAR ELS TREBALLS DE MOVIMENT DE TERRES I 
COBRIMENT PARCIAL DEL FONDO DEL SALZE, RETIRAR 
RUNES I INSTAL·LAR CADENAT AL CAMÍ D’ACCÉS PEL NORD 
A LES FINQUES SITUADES EN EL POLÍGON 22, PARCEL·LES 9, 
10, 35B I 35C, DEL SECTOR DEL MAS RICART. (417/2013-OBR)  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per a fer 
obres de retirar runes, anivellar camí i col·locar cadenat a camí d'accés a la 
finca situada al sector del Mas Ricart, POLIGON 22, 4, TODOS, (Exp. 
000417/2013-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals: 

 
11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 

AMPLIAR L’ACTIVITAT DE BAR RESTAURANT I PISCINA  AMB 
LA DE SALÓ DE BANQUETS, AL CARRER ESPARRALL, S/N. 
(19/12)  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents atorgar la llicència municipal per 
ampliar l’activitat de bar restaurant amb la de saló de banquets, i piscina al 
carrer de l’Esparrall, s/n, Racó de Santa Llúcia. 
 

12.  URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DEL 
DECRET DE LLICÈNCIA D’ESPECTACLE PÚBLIC I ACTIVITAT 
RECREATIVA DE CARÀCTER ESPORÀDIC I EXTRAORDINARI 
DEL FESTIVAL DE MÚSICA NOWA REGGAE 2013, A LA 
PUJADA DEL FAR DE SANT CRISTÒFOL, 10 (199/2013-ACT)  

 
Es dóna compte del decret sobre concedir llicència municipal per al 
desenvolupament d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter 
esporàdic i extraordinari, en l’espai de l’equipament “Molí de Mar” d’aquest 
municipi, com un dels esdeveniments dins la programació d’actes culturals, 
recreatius i d’oci corresponent a aquest període estiuenc, de conformitat amb 



 

 

els articles 108 a 117 del Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives (Decret 112/2010, de 31 d’agost) i restant normativa aplicable.  
 

13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I D’ACTIVITATS 
APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA 
SEGONS RELACIÓ ADJUNTA. 

 
Es dóna compte d’una relació de llicències aprovades per decret. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per a reparar la vorera a la rambla de Salvador Samà, 

núm. 18. (477/2013-OBR) 
 
2. Sol·licitud presentada per a fer obertura a la tanca i instal·lar porta metàl·lica, i fer 

rebaix de vorada per a gual, al carrer de la Turbina, núm. 20. (exp. obres 
525/2013) 

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
3. Sol·licitud presentada per a fer reforma interior puntual de local comercial situat a 

la rambla Principal, núm. 44-46. (471/2013-OBR)  
 

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

 
Es dóna compte d’una relació de sol·licituds autoritzades pel procediment de 
comunicació prèvia. 
 
OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a reformar el bany per a supressió de barreres 

arquitectòniques, al carrer del Doctor Zamenhof, núm. 49. (exp. obres 466/2013) 
 
2. Comunicació presentada per a canviar rajoles de cuina i bany al carrer de Sant 

Gervasi, núm. 82, 1r. (exp. obres 467/2013)  
 
3. Comunicació presentada per a canviar rajoles de bany i cuina a la rambla del 

Castell, núm. 51, 1r. 1a. (exp. obres 473/2013) 
 
4. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa i canviar 

paviment al carrer del Rei Pere el Cerimoniós, núm. 57D, 3r. 3a. (exp. obres 
475/2013) 

 



 

 

5. Comunicació presentada per a enrajolar bany i canviar sanitaris, al carrer de 
Josep Llaverias, núm. 6,  3r. 3a. (exp. obres 478/2013) 

 
6. Comunicació presentada per a canviar rajoles de la cuina al carrer de l’Aigua, 

núm. 113, 3r. 2a. (exp. obres 481/2013) 
 
7. Comunicació presentada per a reformar el bany a l’avinguda de Cubelles, núm. 

18-20,  3r. 1a. (exp. obres 482/2013) 
 
8. Comunicació presentada per a canviar rajoles de cuina i bany, al passeig de 

Voramar, núm. 4. (exp. obres 483/2013) 
 
9. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa i canviar rajoles 

del bany al carrer d’Alexandre de Cabanyes, núm. 26-32 Esc. C, 1r. 1a. (exp. 
obres 489/2013) 

 
10. Comunicació presentada per a canviar paviment del vestíbul d’entrada al carrer 

del Jardí, núm. 80. (exp. obres 500/2013) 
 
11. Comunicació presentada per a picar i enrajolar safareig i bany petit al carrer de 

l’Aigua, núm. 97, àtic 2a. (exp. obres 502/2013)  
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per a instal·lar una agència de viatges al carrer de 

Josep Coroleu, núm. 85, bxs. 2a. (exp. act 215/13) 
 
2. Règim de comunicació per instal·lar una carnisseria i venda de queviures al 

carrer de la Unió, núm. 6. (cantonada plaça de la Peixateria, 15). (exp. act 
216/2013)  

 
3. Règim de comunicació presentat per canviar de nom un locutori amb servei 

d’internet al carrer de Forn de Vidre, núm. 18, bxs. dreta. (exp. act 234/13) 
 
4. Règim de comunicació presentat per instal·lar un supermercat amb autoservei a 

la plaça dels Cotxes, núm. 4. (exp. act 227/13) 
  
5.  Règim de comunicació presentat per instal·lar una botiga de roba a la rambla 

Principal, núm. 39. (exp. act 226/13)  
 
6. Règim de comunicació presentat per instal·lar un centre de negocis (lloguer de 

sales) a la rambla de la Pau, núm. 31. (exp. act 236/13) 
 
7. Règim de comunicació presentat per instal·lar una parafarmàcia al carrer del 

Comerç, núm. 4, bxs. dreta. (exp. act 237/13)  
 

15. MEDI AMBIENT. APROVAR LA 14A. CERTIFICACIÓ D’OBRES 
CORRESPONENT A LA FASE II DEL PROJECTE DE 
RECUPERACIÓ DE LA PLAÇA DEL CUBILOT. 

 



 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents la 14a. certificació d’obres corresponent 
a la fase II del projecte de recuperació de la plaça del Cubilot. 
 

16. MEDI AMBIENT. SOL·LICITUD D’AJUT A LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA DE FINANÇAMENT D’ACTUACIONS EN ESPAIS 
PROTEGITS DE CATALUNYA (PLATJA LLARGA). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents RATIFICAR el Decret d’Alcaldia de 
data 2 de juliol de 2013 sobre acceptar l’atorgament definitiu de l’ajut per a 
actuacions en espais naturals protegits de Catalunya convocats per l’Ordre 
AAM/388/2012, de 23 de novembre, per un import de 14.115,92 €. Les 
actuacions subvencionades es realitzaran a l’espai de Platja Llarga, segons 
consta al projecte i a l’informe tècnic incorporats a l’expedient. 
 

 
 

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.  
 
 
 


