
 

 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  24 
SETEMBRE DE 2013 

 
Acta núm. 36 
 
 
Assistents:  

 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 
 GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
 ARIADNA LLORENS I GARCIA 

 GLÒRIA GARCIA PRIETO 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
   

 
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 

 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÈNDEZ 
(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 17 DE SETEMBRE. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 17 de setembre. 
 

2. SECRETARIA. DONAR COMPTE DE SENTÈNCIES I/O 
NORMATIVA. 

 
Es dóna compte de les següents sentències i normativa: 
 

BOE 5/6/2013 



 

 
 

JEFATURA DEL ESTADO  

Organización 
 
• Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia. 
 
o PDF (BOE-A-2013-5940 - 53 págs. - 830 KB)  
o Otros formatos  
 
Alquiler de viviendas 
 
• Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del 
mercado del alquiler de viviendas. 
 
o PDF (BOE-A-2013-5941 - 13 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos  
 
 
BOE 17/6/2012 
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 
Recursos de inconstitucionalidad 
 
Recurso de inconstitucionalidad n.º 630-2013, contra los artículos 1.2, letras a) 
a e) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2004, de 23 de diciembre, de 
horarios comerciales, en la redacción dada por el artículo 1 del Decreto-ley 
4/2012; los artículos 2.1, letras b), c), d), f), i) y j) y 2.2 de la misma Ley 8/2004, 
en la redacción dada por el artículo 2 del Decreto-ley 4/2012 y el artículo 5 del 
Decreto-ley 4/2012. 
 
o PDF (BOE-A-2013-6543 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
 
El TC manté la suspensió dels preceptes impugnats. 
 
DOGC 12/9/2013 
 
Departament d'Empresa i Ocupació 
 
ORDRE EMO/214/2013, de 3 de setembre, per la qual es garanteix el servei 
essencial d'assistència sanitària mitjançant el transport de malalts i accidentats 
en ambulàncies en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya.  
 
BOE 12/9/2013 



 

 
 

 
Código Técnico de la Edificación 
 
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
 
o PDF (BOE-A-2013-9511 - 73 págs. - 2.909 KB)  
o Otros formatos  
 
DOGC 17/9/2013: 
 

Departament d'Ensenyament 

ORDRE ENS/217/2013, de 26 d'agost, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius privats i de 
titularitat municipal, per a la realització d'estades formatives en empreses o 
institucions d'altres països per part d'alumnat d'ensenyaments professionals, i 
s'obre la convocatòria pública per a l'any 2013.  

Text i fitxa    PDF  
(56.05 KB) 

 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
3. ALCALDIA. INCOAR EXPEDIENT INFORMATIU EN RELACIÓ A 

L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL SECTOR DE LA MASIA D’EN 
BARRERES II. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la incoació d’un expedient informatiu en relació a la 
contractació, execució i liquidació de les obres d’urbanització del sector Masia 
d’en Barreres II. 
 
SEGON. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’assistència jurídica necessària 
per a la tramitació de l’esmentat expedient, i especialment la designació del 
jutge instructor i secretari de l’expedient.” 

 
4. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 

APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents la relació de factures número 
F/2013/32. 

 



 

 
 

5.  SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA 
PER GESTIONAR PER MITJÀ DE PJU ELS AJUTS DE LES 
ACTIVITATS D’ESTIU. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents fer efectiu l’import de 20.000€ destinat 
a ajuts per a activitats d’estiu, aprovat a la sessió del Ple del dia 4 de març de 
2013, a la Regidoria de Serveis Socials, per a la seva gestió com a pagament a 
justificar. 

 
6. SERVEIS SOCIALS. RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DEL 

PROTOCOL MARC EN RELACIÓ AL SUPORT ALIMENTARI A 
INFANTS AMB VULNERABILITAT ALIMENTÀRIA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents ratificar el decret d’alcaldia de data 4 de 
setembre de 2013, que literalment diu: 
 
“Relació de fets 
 
1. El Consell Comarcal del Garraf, Càritas i els ajuntaments de la comarca del 
Garraf han volgut treballar plegats amb la finalitat d’abordar situacions de 
possible vulnerabilitat dels infants pel que fa a l’alimentació durant l’estiu. 
 
2. El Consell Comarcal del Garraf ha considerat la possibilitat de canalitzar 
ajudes a les famílies i concretar el suport alimentari a infants amb vulnerabilitat 
alimentària, d’acord amb les consideracions dels equips de Serveis Socials de 
la Comarca del Garraf amb l’objectiu d’establir els mecanismes més adequats 
per a afrontar aquestes situacions i tenint en compte les diferents situacions 
organitzatives de les famílies durant l’estiu. 
 
3. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú complementarà les beques previstes 
inicialment pel Consell Comarcal del Garraf per donar cobertura a la totalitat 
d’infants amb vulnerabilitat alimentària de la ciutat. 
 
4. Les condicions, gestió i organització d’aquesta campanya es formalitzen en 
el Protocol marc en relació al suport alimentari a infants amb 
vulnerabilitat alimentària. 
 
5. Atès que objectivament s’està davant d’una situació d’una profunda gravetat 
social i per tant resulta necessari actuar amb la màxima rapidesa donada la 
situació d’emergència plantejada per aquest estiu. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 21.1.a,m de la Llei 7/1.985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
règim Local. 
 



 

 
 

Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar el protocol marc en relació al suport alimentari a infants amb 
vulnerabilitat alimentària que s’adjunta com a annex a aquest decret. 
 
SEGON. Les obligacions econòmiques que es deriven d’aquesta acció, que 
s’estimen en màxim de 28.800,00€, seran amb càrrec als ajuts econòmics a les 
famílies aprovats per acord de la Junta de Govern Local de dates 29 de gener i 
23 d’abril de 2013. 
 
TERCER. El present decret haurà de ser ratificat per la Junta de Govern Local.” 

 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 

 
7. EDUCACIÓ.  ACCEPTACIÓ DE DIVERSES SUBVENCIONS DE LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DINS DE LA CONVOCATÒRIA 
DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2013. ENCÀRREC A L’IMET.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents: 
 
PRIMER. Acceptar l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
de 27 de juny, notificada amb data de sortida de 2 de juliol i número 
1300026360, pel que fa a les subvencions que seguidament es relacionen i que 
queden emmarcades en la convocatòria del Catàleg de serveis 2013, en el 
març del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i que concretament són: 
  
Programa Actuació Import concedit 
Educació permanent EMAID-ECMMM 15.509,00€ 
Escoles Bressol Serveis a la petita infància 6.338,00€ 
Polítiques mercat de treball APROPEM-NOS 17.511,52€ 
Polítiques mercat de treball CLUB FEINA IMET 20.540,75€ 
Polítiques mercat de treball Centre local servei empreses 25.238,95€ 

 
 
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 de les 
diverses subvencions. 
 
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.” 

 
8. EDUCACIÓ. APROVAR EL CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 



 

 
 

PQUI EN LA MODALITAT DE PTT, CURS 2013-2014. ENCÀRREC 
A L’IMET 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
ACORDA: 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni específic per al desenvolupament del Programa 
de qualificació professional inicial (PQUI), en la modalitat de Pla de Transició al 
treball (PTT) curs 2013-2014, establert amb la Diputació de Barcelona. 
 
SEGON. Acceptar la subvenció de VINT-I-CINC MIL EUROS (25.000€) per al 
finançament de l’esmentat programa.  
 
TERCER. 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 de l’esmentat projecte. 
 
QUART.  Transferir a l’IMET la quantitat esmentada en el punt segon d’aquest 
acord, prèvia modificació de crèdit i un cop s’hagi ingressat”. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

 
9. 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 la Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 

 
10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR LA 

CLASSIFICACIÓ PER ORDRE DECREIXENT DE LES 
PROPOSICIONS PRESENTADES A LA LICITACIÓ DE LES 
OBRES D’AMPLIACIÓ I MILLORA DEL PAS SOTA LA VIA DEL 
CARRER LLIBERTAT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la classificació, per ordre 
decreixent de les proposicions presentades a la licitació per a l’adjudicació del 



 

 
 

contracte de les obres de “Ampliació i millora del pas sota la via del carrer de la 
Llibertat i reurbanització del carrer en el tram comprés entre el carrer del Forn 
del Vidre i de l’Àncora”  de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb els criteris de 
classificació assenyalats al plec de clàusules administratives i tècniques 
particulars deixant-ne constància que l’oferta del licitador amb major puntuació 
és la que es considera econòmicament més avantatjosa. 

 
11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR EL CERTIFICAT 

D’OBRES NÚM. 1 PER OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL FORJAT I 
PLATGES DE LA PISCINA MUNICIPAL.  

 
S’aprova el certificat d’obres núm. 1 per un import de TRENTA MIL SIS-CENTS 
SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (30.606,30€) per obres de substitució del 
forjat i platges de la piscina municipal.  

 
12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 

A FER REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR 
AÏLLAT DE PB+1PP, SITUAT AL CARRER DEL FES, NÚM. 45. 
(440/2013) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per a 
reformar i ampliar l'habitatge unifamiliar aïllat de PB+1PP, situat al carrer del 
Fes, núm. 45, (Exp. 000440/2013-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

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. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents la relació de llicències aprovades per 
decret. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per a substituir els ampits de pedra artificial de la coberta al 

carrer de Marcel·lina Jacas, núm. 20. (exp. obres 613/2013) 
   
2. Sol·licitud presentada per a reformar la façana al carrer de la Llibertat, núm. 128. 

(exp. obres 662/2013) 
   
3. Sol·licitud presentada per a fer reparació puntual de la façana a la rambla 

Principal, núm. 2. (exp. obres 666/2013) 
   
4. Sol·licitud presentada per a talar un pi al carrer de Domènech i Montaner, núm. 21. 

(exp. obres 676/2013) 
   



 

 
 

5. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per a obrir rasa de 4m per a connexió 
de servei al carrer de Lurdes, núm. 44. (exp. obres 603/2013)   

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per a legalitzar el rètol a local destinat a forn de pa a 

l’avinguda de Cubelles, núm. 21. (exp. obres 670/2013  i exp. act 313/2013) 
   
2. Sol·licitud presentada per a legalitzar el rètol a local destinat a forn de pa al carrer 

del Pare Garí, núm. 1. (exp. obres 671/2013) 
   
3. Sol·licitud presentada per a legalitzar el rètol a local destinat a forn de pa a la 

plaça de les Neus, núm. 6. (exp. obres 672/2013 i exp. act 314/2013) 
   
4. Sol·licitud presentada per a instal·lar rètol al carrer de la Mercè, núm. 12,  Esc. A 

bxs. 06. (exp. obres 681/2013)  
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals  
 
1. Sol·licitud presentada per fer obres d’adequació d’un local per instal·lar un bar 

restaurant a la plaça de Soler i Carbonell, núm. 35. (exp. obres 645/13) 
 

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

 
S’aprova per unanimitat la relació de sol·licituds autoritzades pel procediment 
de comunicació prèvia. 
 
OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a arranjar humitats al pati al carrer del Teatre, núm. 

37. (exp. obres 658/2013) 
   
2. Comunicació presentada per a enrajolar cuina al carrer de Bailén, núm. 17, 05-

02. (exp. obres 661/2013) 
   
3. Comunicació presentada per a arranjar el bany i canviar paviment pis al carrer de 

Menéndez Pelayo, núm. 48, 03-02. (exp. obres 663/2013)   
 
4. Comunicació presentada per a arranjar cuina al carrer de les Canàries, núm. 11, 

01-02. (exp. obres 664/2013)   
 
5. Comunicació presentada per a fer reparació de la paret del bany al carrer del 

Doctor Fléming, núm. 66, 01-04. (exp. obres 665/2013) 
   



 

 
 

6. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a la plaça de 
Catalunya, núm. 8-9, àtic 2a. (exp. obres 667/2013)   

 
7. Comunicació presentada per a arranjar parets i paviment dels baixos al carrer de 

l’Aigua, núm. 36. (exp. obres 668/2013)   
 
8. Comunicació presentada per a fer reparació dels revestiments del terrat al carrer 

del Pare Garí, núm. 82, àtic 1a. (exp. obres 673/2013)   
 
9. Comunicació presentada per a arranjar paviment terrat comunitari a l’avinguda 

de Francesc Macià, núm. 85. (675/2013) 
   
10. Comunicació presentada per a canviar 4m2  de rajoles al carrer de la Torre 

d’Enveja, núm. 52. (exp. obres 677/2013)   
 
11. Comunicació presentada per a canviar rajoles i mobles de la  cuina al carrer de 

Cuba, núm. 2, 03-02. (exp. obres 678/2013)  
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació prèvia presentada per instal·lar un locutori amb servei d’Internet i 

venda de llaminadures al carrer de l’Aigua, núm. 129, bxs. (exp. Act. 263/13). 
 
2. Comunicació presentada per a la venda de productes de perruqueria i estètica, a 

l’avinguda de Francesc Macià, núm. 1b bxs. (exp. act 311/2013) 
 

15. MEDI AMBIENT. APROVAR EL 17È. CERTIFICAT D’OBRES 
CORRESPONENT A LA FASE II DEL PROJECTE DE 
RECUPERACIÓ DE LA PLAÇA CUBILOT.  

 
S’aprova el 17è. certificat d’obres corresponent a la fase II del projecte de 
recuperació de la Plaça del Cubilot, per un import de QUATRE MIL QUATRE-
CENTS SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (4.406,17€).  
 

16. APROVAR EL 18È I ÚLTIM CERTIFICACIÓ D’OBRES 
CORRESPONENT A LA FASE II DEL PROJECTE DE 
RECUPERACIÓ DE LA PLAÇA CUBILOT.  

 
S’aprova el 18è. certificat d’obres corresponent a la fase II del projecte de 
recuperació de la Plaça del Cubilot, per un import de SIS MIL SET-CENTS 
NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (6.709,43€).  
 

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 
 

17.  HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
SOL·LICITAR AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA DEL 
DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN EL MARC 
DEL PROGRAMA MIXT TREBALL I FORMACIÓ, PER LA 
CONTRACTACIÓ I FORMACIÓ DE 26 PERSONES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents sol·licitar al Servei d’Ocupació de 
Catalunya del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb la resolució EMO/210/2013, de 2 de setembre , publicada al 
DOGC 6455, de 6 de setembre de 2013, l’atorgament de subvencions en el 
marc del Programa mixt Treball i Formació, per la contractació i formació de 26 
persones. 
 
 
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 
accidental.  
 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                       Josep Gomariz Meseguer 


