
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  15 
DE JULIOL DE 2014 

 

Acta núm. 28 

 

Assistents: 
 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 

ARIADNA LLORENS GARCIA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
 
 
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 

 

Assisteix a la mateixa reunió la Sra. BLANCA CUATRECASAS SABATER 
(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 
 

1.  APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8 DE JULIOL DE 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del  dia  8 de  juliol de 2014. 
 

2. ALCALDIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 
PER ATORGAR EL TÍTOL DE FILL PREDILECTE DE LA CIUTAT 
AL SR. ALBERT SALVANY I BERTRAN. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la corporació del Decret 
d’Alcaldia de data 9 de maig que literalment diu el següent: 
 



 
 

“Relació de fets 

 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en data 13 de gener de 2014 va acordar 
aprovar la moció per atorgar el títol de Fill Predilecte de la ciutat al Sr. Albert 
Salvany i Bertran. 
 

Fonaments de dret 

 

Atès l’article 26 del Reglament d’Honors i Distincions. 
 
Per tot això,  RESOLC: 

 

PRIMER.  Donar compte a la Junta de Govern Local i a la Junta de Portaveus 
l’acord de la moció aprovada al Ple de l’Ajuntament en data 13 de gener de 
2014 per tal d’atorgar el Títol de Fill Predilecte de la ciutat al Sr. Albert Salvany 
i Bertran, com a reconeixement pel seu compromís amb la ciutat i amb les 
seves tradicions, en especial, per la posada en marxa i consolidació de la colla 
castellera dels Bordegassos de Vilanova així com també per participar de 
forma molt activa als Tres Tombs de la ciutat. 
 

SEGON.  Designar la Comissió Informativa de Serveis a les Persones perquè 
estudiï i iniciï un seguit de consultes i informacions entre diferents persones, 
entitats i institucions de la ciutat, per tal de conèixer l’opinió social que mereix 
aquesta moció.” 
 
Secretaria general 

 
3. FE PÚBLICA. DONAR COMPTE DE PERSONACIONS EN 

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

 
Recursos Humans 
 
1. Comparèixer i personar-se en el procediment número 248/2014-B (peça 
separada), davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona,  

 
Urbanisme, Obres i Habitatge 

 
2. Comparèixer i personar-se en el recurs contenciós administratiu número 
233/2014-Y, davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, 
contra l’ordre de restitució de la realitat física alterada per la construcció no 
legalitzable d’una edificació en planta baixa d’uns 120 m2 al polígon 47, Mas 
Joliu.  
 



 
 

4. PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
EXCEPCIONAL PEL PROJECTE DE COL·LABORACIÓ AMB EL 
CASAL D’AMISTAT CUBA-GARRAF CAMILO CIENFUEGOS.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la subvenció excepcional pel projecte de difusió i 
coneixement de l’agermanament amb la ciutat de Matanzas presentat pel Casal 
d’Amistat Cuba-Garraf. 
 
SEGON. Destinar-hi la quantitat de DOS MIL EUROS (2.000€). Aquest import 
anirà a càrrec de la partida 06.924.48003 Cooperació i Solidaritat. 
 
TERCER. Aquesta subvenció restarà subjecte al règim jurídic que estableixen 
la Llei 38/2003, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, el Decret 
179/1995, que aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis del ens locals 
de Catalunya i l’Ordenança municipal reguladora de les subvencions, publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 68 de 20 de març de 2007.“ 
 
QUART. Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents que se’n puguin 
derivar”. 

 
5. PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

EXCEPCIONAL PEL PROJECTE VACANCES EN PAU 2014 
IMPULSAT PER L’ASSOCIACIÓ ACCIÓ SOLIDÀRIA AMB EL 
SÀHARA.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la subvenció extraordinària pel projecte Vacances en Pau 
2014 presentat per l’Associació Acció Solidària amb el Sàhara. 
 
SEGON. Destinar-hi la quantitat de DEU MIL EUROS (10.000€). Aquest import 
anirà a càrrec de la partida 06.924.48003 Cooperació i Solidaritat. 
 
TERCER. Aquesta subvenció restarà subjecte al règim jurídic que estableixen 
la Llei 38/2003, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, el Decret 
179/1995, que aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis del ens locals 
de Catalunya i l’Ordenança municipal reguladora de les subvencions, publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 68 de 20 de març de 2007.  
 
QUART. Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents que se’n puguin 
derivar. 
 
CINQUÈ. Ratificar el present acord al proper Ple.” 



 
 

 
CONVIVÈNCIA I EQUITAT 

 
6. EQUITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A L’ACORD DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES I 
LES ENTITATS MUNICIPALISTES PER A LA DIFUSIÓ DEL 
SERVEI D’ATENCIÓ PERMANENT CONTRA LA VIOLÈNCIA 
PERMANENT CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA. 

  
S’aprova per unanimitat dels assistents l’adhesió a l’acord de col·laboració 
entre l’Institut Català de les Dones i les entitats municipalistes per a la difusió 
del servei d’atenció telefònica especialitzada 900 900 120 de la Xarxa d’atenció 
i recuperació integral per a les dones en situacions de violència masclista, 
mitjançant la signatura de l’annex que s’adjunta, amb la col·laboració de les 
associacions Viu Comerç i el Gremi d’Hoteleria i Restauració VNG. 
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

7. HISENDA. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2014/21, per un import de SIS-CENTS QUARANTA-SET MIL SIS-CENTS 
CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS (647.652,20€). 
 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 
 

8. EDUCACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL 
CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE 
MONTSERRAT, PER AL CURS 2012-2013. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Acceptar la subvenció de DOS-CENTS DEU MIL SIS-CENTS 
QUARANTA-CINC EUROS (210.645,00 €) del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, per al sosteniment del finançament del 
Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú, 
curs 202-2013. 
 
SEGON. Aprovar el conveni subvencional entre aquest Ajuntament i el 
departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 



 
 

TERCER. Autoritzar l’alcaldessa, Sra. Neus Lloveras i Massana, per a la 
signatura del corresponent conveni subvencional i de la documentació que se’n 
derivi.” 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

 
9. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 

A REFORMAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES 
CONSISTENT EN TANCAR EL PORXO DE LA PLANTA BAIXA I 
FER ESCALA PER A ACCEDIR A LA PLANTA SOTACOBERTA 
AL CARRER DE JOAN D’AUSTRIA, NÚM. 27A. (EXP. OBRES 
514/2014).  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per la 
Sra. amb NIF: 52423436-L, per a fer obres de reformar habitatge unifamiliar 
entre mitgeres, consistent en tancar el porxo de la planta baixa i fer escala per 
a accedir a la planta sotacoberta, al carrer de Joan d’Austria, núm. 27A, 
(Exp.000514/2014-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables. 
 

 
10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA A 

CHIMICA REGGIANA IBÉRICA, SA, PER UN CANVI NO 
SUBSTANCIAL DE L’ACTIVITAT CONSISTENT EN L’AMPLIACIÓ 
DE FABRICACIÓ DE PINTURES, TINTS I LAQUES AL CARRER 
DE GUILLEM DE ROVIROSA, NÚM. 18-24. (EXP. ACT 230/14)  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Incorporar a la llicència municipal ambiental atorgada a INDUSTRIA 
CHIMICA REGGIANA IBÉRICA, SA, per a la fabricació de pintures, tints, 
laques i similars el canvi no substancial consistent en l’ampliació del procés de 
producció amb dos dipòsits de mescla de pintura més. (vernissos acrílics i 
catalitzadors acrílics (component B del vernís acrílic)) al carrer de Guillem 
Rovirosa, núm. 18-24. 
 
SEGON. Condicionar la llicència municipal ambiental a la presentació de: 
 
- Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació 
elèctrica emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 
- Certificat emès per un tècnic competent on es faci constar que les 
instal·lacions s’han executat d’acord amb la documentació i compleixen amb la 
normativa que li és d’aplicació. 
- Fotocòpia de la documentació que acrediti la correcta gestió dels residus 
generats. 
- Permís d’abocament emès per la Mancomunitat Intermunicipal Penedès 
Garraf. 



 
 

- Inscripció al registre de gestors de residus autoritzats per la Generalitat. 
 
TERCER. Atenent al Títol VIII, Sistema de Control, de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l’establiment haurà 
de dur a terme els controls que s’estableixen a continuació i en els terminis 
especificats. 
 
Control ambiental inicial 
 
El control inicial l’ha de dur a terme una entitat col·laboradora de l’administració 
ambiental, llevat els casos que l’ajuntament encomani els controls inicials als 
serveis tècnics municipals. 
 
El control inicial s’ha de fer durant el període de posada en marxa de l’activitat, 
aquest període es considerarà com a període de funcionament en proves. La 
data d’inici d’aquest període s’inicia en el moment que s’acorda amb 
l’administració la data en que es portarà a terme el control, i no pot superar el 
termini d’un mes. 
 
Finit el període de posada en marxa de l’activitat, si no s’ha dut a terme el 
control inicial de l’activitat o ha tingut un resultat desfavorable, el funcionament 
de l’activitat ha de cessar. 
 
La llicència ambiental caduca quan l’activitat no se sotmet a un control inicial en 
el termini establert per la llicència ambiental. 
 
Control ambiental periòdic 
 
L’establiment haurà d’efectuar els controls periòdics, si s’escau, segons 
estableix la normativa vigent. 
 
QUART. La llicència ambiental caduca quan l’activitat no se sotmet a un control 
inicial en el termini establert per la llicència ambiental. 
 
CINQUÈ. El cessament definitiu o temporal de les activitats en règim de 
llicència ambiental s’ha de comunicar a l’administració competent. 
 
SISÈ. Cal notificar aquesta resolució en la forma prevista a la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.” 
 

11. 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 de relació de llicències aprovades per decret per donar compte 
a la Junta de Govern.  
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per a reparar claveguera interior i canviar paviment al 

passeig de Ribes Roges, núm. 35, bxs. (exp. obres 505/2014)    
 
2. Sol·licitud presentada per a netejar el terreny i pavimentar amb formigó al carrer 

de la Dalla, núm. 14 A. (exp. obres 509/2014)    
 
3. Sol·licitud presentada per SABATOLDOS, SL, per a substitució de la roba del 

tendal, a la rambla Principal, núm. 15B, 1r. 4a. (exp. obres 511/2014) 
    
4. Sol·licitud presentada per a canviar paviment interior de la terrassa, al carrer de 

les Balears, núm. 41, 1r. (exp. obres 520/2014)    
 
5. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar dos 

balcons i impermeabilitzar terrats, al carrer de Sant Gervasi, núm. 39. (exp. obres 
526/2014)    

 
6. Sol·licitud presentada per a rehabilitar la façana al carrer dels Corralets, núm. 14. 

(exp. obres 529/2014) 
    
7. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar estuc de 

façana de l’edifici a nivell de planta baixa, al passeig del Carme, núm. 9. (exp. 
obres 534/2014)    

 
8. Sol·licitud presentada per ELÈCTRICA PEDRAFORCA, SL, per a desmuntar 

marquesina metàl·lica a la plaça de Cal Ganeta, núm. 1, bxs. (exp. obres 
538/2014)    

 
9. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a arranjar el balcó 

del carrer del Jardí, núm. 97. (exp. obres 543/2014) 
    
10. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar i pintar 

pati de ventilació i badalot, al carrer de la Providència, núm. 33. (exp. obres 
544/2014)    

 
11. Sol·licitud presentada per ENDESA DISTRUBUCIÓ ELÈCTRICA, per a pròrroga 

de la llicència 976/2012–OBR per a fer restauració de l’entorn de la sub-estació 
Garraf II. (exp. obres 976/2012-OBR) 

    
12. Sol·licitud presentada per TELEFÓNICA DE ESPAÑA, per a substituir arqueta al 

carrer de Roger de Flor, núm. 2. (exp. obres 533/2014)    
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per a reparar claveguera interior i canviar paviment al 

passeig de Ribes Roges, núm. 35, bxs. (exp. obres 505/2014)  
   



 
 

2. Sol·licitud presentada per a canviar porta i llums de local comercial a l’avinguda de 
la Torre del Vallès, núm. 1. (exp. obres 508/2014)   

  
3. Sol·licitud presentada per RESTAURADORES 2, SL, per a canviar paviment i fals 

sostre de local comercial situat al carrer del Codonyat, núm. 7. (exp. obres 
527/2014)    

 
4. Sol·licitud presentada per a instal·lar prestatgeries i pintar local destinat a roba i 

complements esportius al carrer dels Escolapis, núm. 15. (exp. obres 536/2014)    
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals 
  
1. Sol·licitud presentada per fer obres d’adequació de local per instal·lar una 

carnisseria amb obrador a la plaça dels Cotxes, núm. 2. (exp. act 419/14)  
 
2. Sol·licitud presentada per fer obres de reforma d’un local per instal·lar un bar a la 

plaça de Soler i Carbonell, núm. 5. (exp. act 311/14)  
 
12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

RELACIÓ DE SOL·LICITUDS D’OBRES I 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 KROKO BAGS, SL, per canviar de nom l’activitat de 

venda de productes de marroquineria al carrer del Col·legi, núm. 35, local 20-22. 
(exp. act 243/14) 

 
2. Comunicació presentada per SERRA EXPERIÈNCIA IMMOBILIÀRIA, SL, per 

canviar de nom les oficines administratives (gestió immobiliària) al carrer dels 
Picapedrers, núm. 2. (exp. act 254/14)   

 
3. Comunicació presentada per instal·lar un despatx d’advocats al carrer de Lepant, 

núm. 35, 2on. (exp. act 298/14)   
 
4. Comunicació presentada per RAT GANG, SCP, per canviar de nom la botiga de 

venda de roba del carrer de la Llibertat, núm. 4. (exp. 256/14)   
 
5. Comunicació presentada per AOUATIF JEBARI, per instal·lar un locutori a la plaça 

de Miró de Montgrós, núm. 4. (exp. act 200/14)   
 
REPAR 
 
1. Comunicació presentada per canvi de nom del bar al carrer de la Llibertat, núm. 

118. (exp. act 424/13) 



 
 

 
URGÈNCIA 

 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes: 
 
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 
 
ALCALDIA 
 
Secretaria General 
 

13.  CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS ESTANDS I 
INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LA FIRA DE 
NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJANÇANT 
LLOGUER. 

 
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 subministrament i instal·lació dels estands i instal·lacions 
complementàries de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, mitjançant 
lloguer. 

 
SEGON. Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a 
161 del TRLCSP, per un període de 2 anys prorrogables a dos anys més (per 
períodes anuals), amb un pressupost màxim anual de 40.268,00 € de base 
imposable i 8.456,28 € d’IVA, que fan un total de QUARANTA-VUIT MIL SET-
CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 
(48.724,48 €). 
 
TERCER. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 
 



 
 

14. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LES CARPES DE LA 
FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
MITJANÇANT LLOGUER 

 
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 subministrament i instal·lació de les carpes de la Fira de 
Novembre de Vilanova i la Geltrú, mitjançant lloguer. 

 
SEGON. Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a 
161 del TRLCSP, per un període de 2 anys prorrogables a dos anys més (per 
períodes anuals), amb un pressupost màxim anual de 33.204,00 € de base 
imposable i 6.972,24 € d’IVA, que fan un total de QUARANTA MIL CENT 
SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (40.176,84 €). 
 
TERCER. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 
 

15. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
PER A LA FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
MITJANÇANT LLOGUER 

 
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 subministrament de les instal·lacions elèctriques per a la Fira 
de Novembre de Vilanova i la Geltrú, mitjançant lloguer. 

 
SEGON. Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a 
161 del TRLCSP, per un període de 2 anys prorrogables a dos anys més (per 
períodes anuals), amb un pressupost màxim anual de 39.260,00 € de base 
imposable i 8.244,60 € d’IVA, que fan un total de QUARANTA-SET MIL CINC-
CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (47.504,60 €). 



 
 

 
TERCER. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 
 

16. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA PER A LA FIRA 
DE NOVEMBRE 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 vigilància per a la Fira de Novembre 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 prorrogables a dos anys més (per 
períodes anuals), amb un pressupost màxim anual de 24.000,00 € de base 
imposable i 5.040,00 € d’IVA, que fan un total de VINT-I-NOU MIL QUARANTA 
EUROS (29.040,00 €). 
 
TERCER. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

17. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ SI ESCAU, LA 
SENYALITZACIÓ DE LIMITACIÓ DE TONATGE DE CAMIONS 
DINS LA ZONA DE VIANANTS.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Modificar la limitació de tonatge existent als següents punts: 
 
Plaça Llarga ......................................................................  Limitació a 10 tn. 
Rambla Principal ..............................................................  Limitació a 10 tn. 
Av. Francesc Macià (entre Rbla. Principal i c. Josep Coroleu)  Limitació a 
10 tn. 
C. Sitges en l’accés sentit c. Unió .....................................  Limitació a 15 tn. 
 
SEGON.  Eliminar la  senyalització vertical  de limitació de tonatge de la cruïlla 
de l’Av. Francesc Macià amb c. del Dr. Zamenhof. 
 



 
 

TERCER.  Limitar les zones de vianants aptes per a càrrega i descàrrega que 
tinguin amplades de vials superiors als 10 metres a  10 tn. 
 
QUART.  Limitar les zones de vianants aptes per a càrrega i descàrrega que 
tinguin amplades de vials inferiors als 10 metres a  3,5  tn. 
 
CINQUÈ. Procedir a fer els canvis de senyalització oportuns, que aniran a 
càrrec del servei de senyalització municipal.” 
 

18.  URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ SI ESCAU DE 
LLICÈNCIA D’ESPECTACLE PÚBLIC I ACTIVITAT RECREATIVA 
DE CARACTER ESPORÀDIC I EXTRAORDINARI DEL FESTIVAL 
DE MÚSICA NOWA REGGAE 2014, A LA PUJADA DEL FAR DE 
SANT CRISTÒFOL, NÚM. 12-14. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Concedir llicència municipal per al desenvolupament d’espectacles 
públics i activitats recreatives de caràcter esporàdic i extraordinari, a l’entitat 
“L’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE”, per a la celebració del festival 
de música “NOWA REGGAE  2014” 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, amb el següent detall: 
 
- Lloc de realització: espai de l’equipament “Molí de Mar” (Pujada del Far de 

Sant Cristòfol, 12-14 d’aquest municipi). 
- Dates: dies 18 I 19 de juliol d’enguany. 
- Horari: divendres i dissabte: a les 5:30 h. acabament música i 6h. tancament 

del recinte. 
- Aforament màxim autoritzat: 1488 persones 
 
SEGON. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa la 
seva realització, com a mesures a adoptar en l’espai de l’equipament “Molí de 
Mar” per l’entitat organitzadora del festival musical, d’acord amb els informes 
esmentats a la part expositiva de la present resolució i incorporats a 
l’expedient, així com les condicions establertes en el pla d’autoprotecció 
elaborat per a aquest festival. 
 
• Compliment del Codi Tècnic d’Edificació. 
• Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió. 
• Compliment de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
• Compliment de l’Ordenança reguladora dels establiments musicals i de 

restauració de pública concurrència. 



 
 

• Compliment del Decret 112/2009, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 

• Compliment de l’ordenança municipal reguladora dels establiments musicals 
i de restauració de pública concurrència. 

• Compliment de la normativa sanitària vigent que li és d’aplicació. 
• Durant els assajos previstos i durant els concerts dels dies del festival, es 

farà un seguiment continu i permanent dels nivells d’immissió acústica 
indicats a l’estudi acústic, per garantir el compliment de l’article 16 de 
l’ordenança municipal del soroll i les vibracions i les condicions i mesures 
correctores de l’estudi acústic. 

• Compliment de les condicions imposades en l’informe de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. 

• Disposar de l’estudi de la mobilitat provocada pel desenvolupament de 
l’espectacle. 

• Disposar dels serveis d’higiene i seguretat i dels dispositius d’assistència 
sanitària corresponents. 

• Compliment del Decret 82/2010, referent als plans d’autoprotecció i 
compliment de les condicions imposades pel servei de protecció civil de 
l’ajuntament. 

• L’aparcament necessari per al desenvolupament de l’activitat estarà 
justificat i valida segons l’estudi de mobilitat presentat. 

• S’ha de limitar l’aforament segons consta en el projecte. 
• Els recorreguts previstos per l’evacuació han d’estar senyalitzats i lliures 

d’obstacles, mantenint els amples previstos, al càlcul d’assignació, per a 
l’evacuació total dels assistents. 

• El personal destinat al servei de vigilància serà instruït en l’ús d’extintors per 
a la seva correcta utilització fins i tot a l’arribada de bombers. 

• Les deixalles combustibles s’han de guardar en recipients incombustibles 
hermètics. 

• S’ha de redactar un pla d’emergència i evacuació.” 
 
Tot això sens perjudici de les altres mesures d’ordre públic que puguin 
correspondre. 
 
TERCER. Condicionar la llicència atorgada a la presentació de la documentació 
següent, que s’haurà de presentar abans que es porti a terme la primera 
actuació del festival de música Nowa Reggae 2014: 
 
� Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els 

requisits establerts pel decret 112/2010. 
� Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 

d’acord amb la documentació presentada i que compleixen amb la 
normativa que li són d’aplicació. 

� Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una EPCA, que 
compleixen amb l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 



 
 

� Cal disposar del Pla d’Autoprotecció validat i penjat a la Plataforma Digital 
HERMES. 

� Junt amb el certificat d’instal·lacions es presentarà plànol actualitzat on 
s’elimini l’escala metàl·lica i es grafiï l’escala construïda definitivament. 

� Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació 
elèctrica emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 

� Acreditar el nombre de controladors i vigilants disponibles. 
� Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 
� Acreditar els serveis d’higiene i seguretat i dels dispositius d’assistència 

sanitària. 
� Certificat d’estabilitat i solidesa del muntatge de l’escenari. 
 
Disposar dels següents informes favorables 
 
• Prevenció i seguretat en matèria d’incendis. 
• Avaluació de la mobilitat generada, pel tècnic de mobilitat. 
• Informe acústic que acrediti el compliment de l’ordenança municipal 

reguladora del soroll i les vibracions garantint els nivells establerts en 
l’article 16, realitzat “in situ” durant les actuacions.” 

 
QUART. Notificar aquest Decret a l’entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA 
REGGAE, organitzadora del festival de música “NOWA REGGAE 2014”, amb 
expressió dels recursos que siguin procedents; així com aquelles persones 
interessades que formen part de 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 acctal. 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                               Josep Gomariz Meseguer 
 
 


