
 
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DEL DIA  

17 DE NOVEMBRE DE 2015 
 

Acta núm. 41 

 

Assistents: 
 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 
 JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 

GLÒRIA GARCIA PRIETO 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
ARIADNA LLORENS GARCÍA 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
     
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 
TRESORERA 
PILAR TENA CASABÓN 
 

 
Assisteix a la mateixa reunió els Srs. JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN, 
BLANCA ALBÀ PUJOL i GISELA VARGAS REYES i el Sr. CARLES GARCÍA 
GUINDA (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: 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 

1. FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 DE NOVEMBRE  DE 2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la sessió ordinària del dia 11 
de novembre de 2015. 
 

2. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR RESOLUCIÓ EXP. RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER 
L’ADVOCAT LLUIS GUXENS GALOFRÉ, EN REPRESENTACIÓ 



DE LA SRA. AMB DNI 36974760-Y, SEGONS MANIFESTA, PER 
LES LESIONS PATIDES AL C. DEL CORREU, NÚM. 63, COM A 
CONSEQÜÈNCIA D’UNA CAIGUDA CAUSADA PER UNA 
LLAMBORDA MAL FIXADA, EN DATA 05/06/2013. EXP.  
0000118/2014-REC. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició formulat per l’advocat LLUIS 
GUXENS GALOFRE, en representació de la senyora ELENA CASTILLO contra 
l’Acord de la Junta de Govern Local, de data 9 de juliol de 2015. 
 
SEGON. Donar trasllat d’aquesta resolució a la part reclamant . 
 
TERCER. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
QUART. Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei es 
gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció. Sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 
 

3. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR RESOLUCIÓ EXP. RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER LA SRA. 
CARMEN ROMERO ESTEPA, PER LA CAIGUDA SOFERTA A LA 
PL. PORTAL DE SITGES, COM A CONSEQÜÈNCIA DEL MAL 
ESTAT DEL PAVIMENT, EN DATA 21/09/2015. EXP.  000113/2015-
REC. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l’Administració formulada per la senyora Carmen Romero Estepa, en data 22 
de setembre de 2015. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 
 
TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra 
la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. 



 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és 
gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents. 
 

4. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR RESOLUCIÓ EXP. RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER LA SRA. M 
ÁNGELES FERRES CAMPILLO, PER LA CAIGUDA SOFERTA AL 
C. DE SANT ROC, NÚM. 3, PER MANCA D'UN PANOT A LA 
VORERA, EN DATA 27/06/2015. EXP.  000088/2015-REC. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora M. ANGELES FERRES CAMPILLO contra aquest 
Ajuntament, per la caiguda soferta al C. SANT ROC, 3 per manca d'un panot a 
la vorera, en data 27/06/2015 en data. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 
 
TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra 
la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament 



i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap 
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva 
intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents. 
 

5. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR RESOLUCIÓ EXP. RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER LA SRA. 
YOLANDA REBOREDA MOLINA, PELS DANYS AL NEUMÀTIC 
POSTERIOR DRET, DEL VEHICLE SEAT ALHAMBRA AMB 
MATRÍCULA B-5162-UU, CAUSATS PER RESTES DE FERROS 
DE PROTECTORS DELS CONTENIDORS, EXISTENTS AL TERRA 
DEL PÀRQUING DE LA PLATJA DE LA FAROLA, EN DATA 
21/08/2015. EXP.  000100/2015-REC. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora YOLANDA REBOREDA MOLINA contra aquest 
Ajuntament, pels danys al neumàtic posterior dret, del vehicle SEAT 
ALHAMBRA amb matrícula B-5162-UU, causats per restes de ferros de 
protectors dels contenidors, existents al terra del pàrquing de la PLATJA DE LA 
FAROLA, en data 21/08/2015. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 
 
TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra 
la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament 
i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap 
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva 
intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents. 
 

6. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR RESOLUCIÓ EXP. RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER LA SRA. 
DOLORES ROJAS BASCON, PER LA CAIGUDA SOFERTA A LA 



PL. DE LA VILA, PEL MAL ESTAT DEL PAVIMENT, EN DATA 
14/08/2015. EXP.  000101/2015-REC. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora DOLORES ROJAS BASCON contra aquest 
Ajuntament, per la caiguda soferta a la PL. VILA, pel mal estat del paviment, en 
data 14/08/2015. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 
 
TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra 
la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament 
i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap 
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva 
intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 
 
GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 

7. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENT. APROVACIÓ DE 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DE 
DOMINI PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL 
CENTRE CÍVIC I ESPORTIU LA COLLADA – ELS SIS CAMINS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
PRIMER.- Adjudicar a RICARDO VICEDO SANTILLANA amb NIF 52425922-K, 
el contracte de la concessió de domini públic per a l’explotació del servei de bar 
del Centre Cívic i Esportiu La Collada – Els Sis Camins de Vilanova i la Geltrú, 
per un termini de dos anys, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més, 
prorrogables anualment, pel procediment obert i amb tramitació ordinària d’acord 
amb l’establert als articles 109 i 110 del TRLCSP, amb un cànon anual de 



2.400,00 € (no s’aplica IVA), segons la seva oferta econòmica i tècnica que 
consten a l’expedient. 
   
SEGON.-  Notificar l’adjudicació al Sr. RICARDO VICEDO SANTILLANA i a la 
resta de licitadors, publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir a 
l’adjudicatari perquè en un màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar del 
següent en què es rebi la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 
TERCER.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a 
Annex 1. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 

 
8. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENT. APROVACIÓ DE 

L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DE 
DOMINI PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL 
CENTRE CÍVIC TACÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
PRIMER.- Adjudicar a CRISTIAN LÓPEZ MANCHÓN amb NIF 47630094-S, el 
contracte de la concessió de domini públic per a l’explotació del servei de bar del 
Centre Cívic Tacó de Vilanova i la Geltrú, per un termini de dos anys, amb 
possibilitat de pròrroga per dos anys més, prorrogables anualment, pel 
procediment obert i amb tramitació ordinària d’acord amb l’establert als articles 
109 i 110 del TRLCSP, amb un cànon anual de 2.400,00 € (no s’aplica IVA), 
segons la seva oferta econòmica i tècnica que consten a l’expedient. 

   
SEGON.-  Notificar l’adjudicació al Sr. CRISTIAN LÓPEZ MANCHÓN, publicar 
l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir a l’adjudicatari perquè en un 
màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la 
notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 
TERCER.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a 
Annex 1. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

9. CULTURA. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER AL SOSTENIMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT, ANY 2015  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
PRIMER. Acceptar la subvenció de QUARANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS 
TRENTA-TRES EUROS I VUITANTA-NOU CÈNTIMS (45.433,89 €) del 



Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al 
sosteniment del finançament de l’Escola Municipal de Música Mestre 
Montserrat de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2015. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a la Direcció General de Centres Públics del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 
10. IMET. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ DE LES 

SUBVENCIONS PEL PROGRAMA DE FORMACIÓI INSERCIÓ (PFI), 
EN LES MODALITATS DE PLA D’INICIACIÓ PROFESSIONAL (PIP) 
I PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT) DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
PRIMER. Aprovar l’acceptació de la subvenció del PROGRAMA DE 
FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI), EN LA MODALITAT DE PLA D’INICIACIÓ 
PROFESSIONAL (PIP) amb codi XGL 15/Y/21055 per un import de 31.000,00 
€. 
 
SEGON. Aprovar l’acceptació de la subvenció del PROGRAMA DE 
FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI), EN LA MODALITAT DE PLA DE TRANSICIÓ 
AL TREBALL (PTT) amb codi XGL 15/Y/211720 per un import de 25.000,00 €. 
 
TERCER. Encarregar l’execució d’aquests programa a l’IMET. 
 
QUART.  Transferir a l’IMET les quantitats esmentades en el punt primer 
d’aquest acord, prèvia modificació de crèdit, i un cop s’hagi ingressat.” 
 

11. IMET. ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’APROVACIÓ DE 
DIVERSES SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2015 
DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” I FONS DE 
PRESTACIÓ DE 2015, AIXÍ COM L’ENCÀRREC DE SERVEI A 
L’IMET DE LA REALITZACIÓ D’AQUESTS PROGRAMES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Acceptar els diversos acords de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona,  pel que fa a les subvencions que seguidament es relacionen i 
que queden emmarcades en la convocatòria  del Catàleg de serveis 2015, en el 
març del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i Fons de Prestació 2015 i 
que concretament són:  
 

Programa-centre gestor Codi Actuació Import 
concedit 

Servei Mercat de Treball 15/Y/207538 Apropem-nos 18.762,34 € 
Servei Mercat de Treball 15/Y/207540 Club de la Feina 21.903,84 € 
Gerència Serveis d’Educació 15/Y/208049 Serveis a la petita infància 0-3 19.394,00 € 
Gerència Serveis d’Educació 15/Y/211055 PFI Adaptat 31.000,00 € 
Gerència Serveis d’Educació 15/Y/211720 PFI 25.000,00 € 
Servei Teixit Productiu 15/Y/210126 Com presentar un projecte a 435,60 € 



inversors 
Servei Teixit Productiu 15/Y/210122 Com ser més competitiu en el teu 

sector 
660,00 € 

Servei Teixit Productiu 15/Y/210177 Millorar la gestió per reduir despeses 660,00 € 
Servei Teixit Productiu 15/Y/210121 Com implementar un programa de 

gestió de clients 
390,00 € 

Servei Teixit Productiu 15/Y/210123 Pimes que han triomfat a internet 435,00 € 
IMPORT TOTAL.............................................................................................................. 118.640,78 €
 
 
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.” 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 

12. COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SA. 
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. 

 
La relació comença amb GESPROMI SL i finalitza amb JAVIER MARTINEZ 
BOES. 

 
SEGON. Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 
 

13. SERVEIS VIARIS. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA, TRANSPORT I GESTIÓ DE LA FRACCIÓ DE 
RESIDUS AMB BASE DE FIBROCIMENT DEL MUNICIPI 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, i el plec de clàusules administratives particulars i tècniques per 



a la contractació del servei de transport i gestió dels residus amb base de 
fibrociment del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a 
161 del TRLCSP, per un període de 2 anys, amb un pressupost màxim anual 
de 16.215,00 € (SETZE MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS), més 21% d’IVA. 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53.1621.2270000 del 
pressupost del 2016 i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que 
s’habilitin a tal efecte fins a la finalització del contracte i de les pròrrogues, a raó 
de mesos vençuts.  
 
QUART. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP. 
 
 

14. SERVEIS VIARIS. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DELS 
RESIDUS DE LA FRACCIÓ DE RESIDUS ASSIMILABLES, DE LA 
FRACCIÓ DE RUNES I DE LA FRACCIÓ DE RESTES VEGETALS 
DE LA DEIXALLERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
PRIMER. Adjudicar a l’empresa CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA amb CIF A-82741067, el LOT 1, el 
LOT 2 i el LOT 3 del contracte del servei de transport i gestió dels residus de la 
fracció de residus assimilables, de la fracció de runes i de la fracció de restes 
vegetals de la Deixalleria de Vilanova i la Geltrú, per un import anual màxim total 
de 47.633,76 € de base imposable i 4.763,38 € d’IVA, que fan un total de 
52.397,14 € (CINQUANTA-DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS 
AMB CATORZE CÈNTIMS) que es dividirà, segons els lots, de la següent 
manera:  
 
Lot 1: 21.573,00 € + 10% IVA 
Lot 2. 10.706,74 € + 10% IVA 
Lot 3: 15.354,02 € + 10% IVA 
 
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2015 dependrà de la data 
d’inici del contracte i serà, aproximadament, de 3.969,48 € (més IVA), preveient 
que el contracte s’iniciarà l’1 de desembre de 2015.   
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53.1621.2270000 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, a raó de mesos vençuts.  
   
TERCER. Notificar l’adjudicació a l’empresa CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA i a la resta de licitadors, publicar 
l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir a l’adjudicatari perquè en un 
màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la 
notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 



QUART. Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a 
Annex 1. 
 
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
 

15. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA 
PRESENTADA PER ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, SA, 
PER A CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 
2PS+PB+4PP, DE 5 ESCALES, AMB 62 HABITATGES, 4 LOCALS 
COMERCIALS I PÀRQUING, (90 PLACES D’APARCAMENT I 62 
BICICLETERS), SITUAT AL CARRER DE CRISTÒFOL 
RAVENTÓS, NÚM. 2A, CANTONADA AMB LA RAMBLA DE SANT 
JORDI, NÚM. 5-9. (EXP. OBRES 631/2015).  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, SA, per a 
CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 2PS+PB+4PP DE 5 ESCALES, 
amb 62 habitatges, 4 locals comercials i pàrquing (90 places d’aparcament i 62 
bicicleters), situat al carrer Cristòfol Raventós, 2A, cantonada amb la rambla 
Sant Jordi, 5-9, d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables. 
 

16. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA 
PRESENTADA PER DANATA AMOYLENKO, PER A CONSTRUIR 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP, SITUAT A 
L’AVINGUDA DE LA TORRE DEL VALLÈS, NÚM. 101. (EXP. 
OBRES 943/2015) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per DANATA SAMOYLENKO, per a CONSTRUIR HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT PB+1PP, situat a l’avinguda de la Torre del Vallès, núm. 
101. (Exp.000943/2015-OBR), d'acord amb la documentació presentada i amb 
els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

17. URBANISME. DENEGAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER 
TELEFÓNICA, PER A INSTAL·LAR DOS SUPORTS DE FUSTA 
PER A CABLE TELEFÒNIC, AL CARRER DEL MARGALLÓ, NÚM. 
24. (EXP. OBRES 1011/2015) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents DENEGAR la llicència sol·licitada per 
TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, per a instal·lar dos suports de fusta per a la 
instal·lació de cable telefònic, al carrer Margalló, 24  i 26, d’acord amb la 
documentació presentada i amb l’informe tècnic desfavorable  que figura 
incorporat a l’expedient. 
 

18. URBANISME. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ 
D’ALCALDIA. D151117 

 



Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar 

esquerdes al pati de llums i façana posterior amb bastida, al carrer Ca l’Escoda, 
15. (exp. obres 478/2015) 

   
2. Sol·licitud presentada per ANA DESCALZO ALIAS, per a fer instal·lació interior de 

gas al carrer Antonio Machado, 16 (exp. obres 639/2015). 
   
3. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a construir rampa 

d’accés per a minusvàlid, a l’avinguda del Garraf, 23 (exp. obres 957/2015). 
   
4. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la 

façana al carrer Cristòfol Raventós, 4 (exp.  obres 777/2015). 
   
5. Sol·licitud presentada per OBRES I PROMOCIONS QUINTANA, SA, per a reparar 

fisures als balcons, del carrer Narcís Monturiol, 8 (esx obres 863/2015) 
   
6. Sol·licitud presentada per  COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a instal·lar un 

ascensor hidràulic sense afectació estructural, al carrer Lleida, 10 (exp. obres 
960/2015)   

 
7. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a repicar i 

arrebossar la façana al carrer Balears, 34 (exp. obres 969/2015) 
   
8. Sol·licitud presentada per JORDI SEGALAS CORAL, pera reparar façana al 

carrer Josep Freixes , 3 (975/2015) 
   
9. Sol·licitud presentada per JORGE TEIXIDOR BOUGES, per a pròrroga de la 

llicència 97/2010 per a rehabilitar l’habitatge unifamiliar entre mitgeres (acabats 
de la façana de l’habitatge), al carrer Barcelona, 53. (exp. obres 976/2015 // 
97/2010)   

 
10. Sol·licitud presentada per CLAUDIO GARCIA TINEO, per a rebaixar el paviment 

exterior de l’habitatge sense afectar la vorera, al carrer sant Miquel, 23 (exp. 
obres 978/2015)   

 
11. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la 

façana, les cobertes i patis interiors, al carrer Balears, 2 (exp. obres 979/2015)   
 
12. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la 

façana lateral, al carrer Bonaire, 12. (exp. obres 981/2015) 
   
13. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a refer el 

paviment de la rampa del pàrquing i el canal de drenatge del desguàs, al carrer 
Aigua, 104. (exp. obres 982/2015) 

   
14. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar part 

dels balcons al carrer Ca l’Escoda, 12. (exp. obres 988/2015) 
   
15. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar 

elements de la façana al camí de la Masia en Frederic, 10 (exp. obres 991/2015)   



 
16. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la 

façana, cobertes i patis de llums a l’avinguda Francesc Macià, 59 (exp. obres 
993/2015)   

 
17. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la 

mitgera al carrer Canàries, 7 (exp. obres 995/2015) 
   
18. Sol·licitud presentada per TOMÀS FERNÁNDEZ ROMERO, per a arranjar i pintar 

la façana a la plaça Concòrdia, 18 b (exp. obres 996/2015) 
   
19. Sol·licitud presentada per MONTSERRAT OLIVERAS VENTOSA, per a reparar 

teulada i part superior de la façana al passeig del Carme, 6 (exp. obres 998/2015) 
   
20. Sol·licitud presentada per PRYSMIAN SPAIN. SA, per a adequació del moll de 

càrrega, situat al carrer del Bages (exp. obres 999/2015) 
   
21. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar el ràfec 

de la façana a la ronda Ibèrica, 86 (exp. obres 1000/2015) 
   
22. Sol·licitud presentada per M. CARMEN QUESADA ABAL, per a fer instal·lació 

interior de gas al carrer Aigua, 149 (exp. obres 1008/2015) 
   
23. Sol·licitud presentada per JAZZ TELECOM, per a construir dues arquetes i fer 

canalització per a connexió entre aquestes, a la rambla Arnau de Vilanova, 4 
(exp. obres 956/2015)  

  
24. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa d’1m per a 

connexió de servei de gas al carrer Antonio Machado, 16 (exp. obres 255/2015)  
  
25. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa per a 

connexió de servei de gas al carrer Aigua, 149 (exp. obres 412/2015)   
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per M. DEL CASTILLO LLORENTE MARTÍNEZ, per a 

enderrocar escales interiors i envans del local situat a la rambla Principal, 88-90 
bx. B, (exp. obres 878/2015)   

 
2. Sol·licitud presentada per MORERA E HIJOS, SA, per a repicar i arrebossar 

parets de local sense us comercial al carrer Comerç, 17 (exp. obres 980/2015)   
 
3. Sol·licitud presentada per LORENA YUSTE SUAREZ, per a canviar vinil del rètol 

a l’avinguda Garraf, 12 bx.1a. (exp. obres 1006/2015) 
 

19. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 
COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES 
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP151117 

 
Es dóna compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions 
responsables presentades per l’interessat. 
 
ACTIVITATS 
 



Innòcues 
 
1. Comunicació prèvia presentada per GIORDANO NAPOLI, per instal·lar una 

acadèmia d’arts marcials, a l’avinguda Francesc Macià, 10 ent. 4t. (exp. act 
206/15) 

 
REPAR 
 
1. Règim de comunicació presentat per RAMON RAMIREZ DIAZ per  canviar de 

nom un bar (botiga d’alimentació amb degustació) a la plaça Cubilot, 1 bx 1 (exp. 
act 350/15) 

 
2. Règim de comunicació presentat per YONGJUN WANG per canviar de nom un 

bar-restaurant al carrer Llibertat, 16-18. (exp. act 363/15)  
 
LPCAA 
 
1. Règim de comunicació presentat per DRASSANES I DISSENY, SA per canviar 

de nom un taller de serralleria metàl·lica al passatge Joaquim Blume, 7. (erxp act 
318/14) 

 
2. Règim de comunicació presentat per JOSEFA GARCIA TORA per canviar de 

nom una llar d’infants al carrer Roger de Flor, 14. (exp. act 329/15). 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:45 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma el president amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                    Isidre Martí Sardà 
 
 
 
 


