
 
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  13 
DE MAIG DE 2014 

 

Acta núm. 19 

 

Assistents: 
 

GLÒRIA GARCIA PRIETO 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
 
   
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 
TRESORERA 
MARIA PILAR TENA CASABÓN 

 
 

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  
6 DE MAIG DE 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 6 de maig de 2014. 
 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
2. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT 

DELS AJUTS ECONÒMICS EN CONCEPTE DE POBRESA 
ENERGÈTICA DURANT L’ANY 2014. 

 



 
 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents destinar fins a SEIXANTA MIL EUROS 
(60.000 €) per al pagament dels ajuts econòmics de serveis socials en 
concepte de pobresa energètica, corresponents a l’any 2014, amb càrrec a la 
partida 35.231.22700 del pressupost de despeses vigent. 
 

3. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’APORTACIÓ 
ECONÒMICA DESTINADA A AJUTS A L’ESCOLARITZACIÓ 
DURANT L’ANY 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Destinar 20.000,00€ en concepte d’ajuts a l’escolarització, amb 
càrrec a la partida 35.231.22699 “Ajuts econòmics”. 
 
SEGON.  Fer efectiu aquest import a la Regidoria de Serveis Socials per a la 
seva gestió com a pagament a justificar. 
 
TERCER. La distribució d’aquest import als centres docents es farà d’acord 
amb les indicacions de l’IMET.” 

 
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/2014/13. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

 
5. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA A 

ONA BEACH CLUB,  SL,  PER CONSTRUIR UN CONJUNT 
D’EDIFICIS DESTINATS A OCI I RESTAURACIÓ, SITUATS A LA 
PLAÇA DEL TRAJO DE GARBÍ. (EXP. 96/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per  
ONA BEACH CLUB, SL, per a fer obres per a construir edificis destinats a oci i 
restauració, a la plaça del Trajo de Garbí, (Exp.000096/2014-OBR) d'acord amb 
la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables.  
 

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

 
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret per donar 
compte a la Junta de Govern Local. 
 



 
 
 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar façana 

a nivell de la planta baixa, al carrer de Cristòfol Raventós, núm. 1b.  (exp. obres 
238/2014) 

 
2. Sol·licitud presentada per DELBET TRADE, SL , per fer rebaix de la vorera i 

col·locar peces de formigó especial per a l’entrada i sortida de vehicles, al carrer 
de Bailén, núm. 24-26.  (exp. obres 262/2014) 

 
3. Sol·licitud presentada per fer rampa d’accés a local comercial situat a la rambla 

de Josep Antoni Vidal, núm. 14. (exp. obres 307/2014)  
 

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

 
Es dóna compte de la relació de sol·licituds autoritzades pel procediment de 
comunicació prèvia per a donar compte a la Junta de Govern Local. 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per VANAC, SCP , per a instal·lar una botiga de venda 

d’estris de cuina i aliments per emportar al carrer de la Llibertat, núm. 55. (exp. 
act 193/14).  

 
2. Comunicació presentada per instal·lar una botiga de roba i complement a la plaça 

de Soler o Gustems, núm. 13, bxs. 02 (exp. act 137/14)  
 
3. Comunicació presentada per instal·lar una botiga de regals al carrer del Gas, 

núm. 16, bxs. 02 (exp. act 183/14) 
 
4. Comunicació presentada per instal·lar un quiosc amb venda de diaris, papereria i 

material d’escriptori, al carrer de Sant Gregori, núm. 5-7.( exp. act 178/14) 
 
5. Comunicació presentada per instal·lar una botiga de roba i complements al carrer 

de Sant Sebastià, núm. 15. (exp. act 189/14) 
 
6. Comunicació presentada per canvi de nom d’una activitat de venda de roba i 

complements al carrer de Josep Llanza, núm. 4. (exp. act 152/14) 
 
7. Comunicació presentada per MEXSA DEL GARRAF, SL per instal·lar una oficina 

per empresa de construcció com a local compartit al carrer del Aigua, núm. 158. 
(exp. act 147/14) 

 



 
 
 

8. Comunicació presentada per TRANS-MEXSA DEL GARRAF, SL, per instal·lar 
una oficina per empresa de construcció com a local compartit al carrer del Aigua, 
núm. 158. (exp. act 146/14) 

 
9. Comunicació presentada per instal·lar un apartament turístic a la ronda Ibèrica, 

núm. 275. (exp. act 196/14) 
 
10. Comunicació presentada per BANCO SABADELL, SA,  per canvi de nom de 

l’oficina bancària de l’avinguda de Francesc Macià, núm. 8. (exp. act 123/14) 
 
11. Comunicació presentada per instal·lar una botiga d’alimentació a la Rambla de 

Salvador Sama, núm. 5, local esquerra. (exp. act 195/14)  
 
12. Comunicació presentada per canvi de nom de farmàcia de l’av. de Jaume 

Balmes, núm. 24. (exp. act 198/14) 
 
13. Comunicació presentada per PALACIO DE LOS ENCANTES, SL, per canvi de 

nom de l’activitat d’exposició i venda de mobles usats, a l’av. del Garraf, núm. 50. 
(exp. act 194/14)  

 
14. Règim de comunicació presentat per instal·lar una perruqueria com a local 

compartit a l’av. de Cubelles, núm. 25, bxs. 1a. (exp. act 21/14) 
 
15. Règim de comunicació presentat per instal·lar una perruqueria com a local 

compartit a l’av. de Cubelles, núm. 25, bxs. 1a. (exp. act 21/14) 
 
16. Règim de comunicació presentat per FAMÍLIA DÍEZ INMUEBLES, SL, per 

instal·lar una oficina immobiliària  a l’av. de Francesc Macià, núm. 125. (exp. act 
285/13) 

 
17. Règim de comunicació presentat per FRASHION ESTHETIC, SCP, per  instal·lar 

una perruqueria amb estètica i tatuatges i pírcings a la plaça del Portal de Sitges, 
núm. 1. (exp. act 175/14) 

  
18. Règim de comunicació presentat per instal·lar un saló de bellesa-perruqueria al 

carrer de l’Aigua, núm. 5. (exp. act 199/14) 
 
19. Règim de comunicació presentat per GERMANS RIBADA, CB, per canvi de nom 

d’una perruqueria amb estètica a la plaça de la Fàbrica Nova, núm. 5, bxs. (exp. 
act 204/14) 

 
20. Règim de comunicació presentat per DOMUS CONSULTING ARQUITECTURA, 

SL, per instal·lar una oficina de serveis integrats d’arquitectura i disseny al carrer 
del Palmerar de baix, núm. 1. (exp. act 202/14)  

 
21. Règim de comunicació presentat per CUIN FACTORY GROUP, SCCL,  per 

instal·lar una oficina de venda de mobles de cuina a l’Av. de Jaume Balmes, 
núm. 30, bxs. 2a.  (exp. act 208/14)  

 



 
 
 

22. Règim de comunicació presentat per instal·lar un centre de repàs al carrer de 
Manuel de Cabanyes, núm. 52, bxs. 2a. (exp. act 213/14) 

 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9:50 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


