
 
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  20 
DE MAIG DE 2014 

 

Acta núm. 20 
 
Assistents: 

 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 

GLÒRIA GARCIA PRIETO 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
 
   
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. 
 
Excusa la seva assistència el Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA. 
 
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  
13 DE MAIG DE 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 13 de maig de 2014. 

 
2. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DE SENTÈNCIES 1R. 

TRIMESTRE 2014. 
 



 
 

Es dóna compte de les següents sentències i decrets: 
 
Decret 67/2013, recurs 176/2013, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Barcelona, interposat per MARINA FAR VILANOVA, SA. (IBI). 
  
 “Parte dispositiva: Tener por desistida a la parte recurrente MARINA FAR 
VILANOVA, SA, declarando terminado el procedimiento. 
 
No ha lugar a hacer especial condena en costas.” 
 
Decret 3/2014, recurs 166/2012, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 12 de Barcelona, interposat per un treballador, denegació compatibilitat. 
 
 “Part dispositiva: Disposo tenir per desistida a la part  recurrent  i declaro 
l’acabament d’aquest procediment. 
 
No és procedent fer especial condemna quant a costes.” 
 
Decret 59/2013, recurs 222/2013, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 5 de Barcelona, interposat per un treballador. 
 
“Parte dispositiva: Tener por desistido a la parte  recurrente declarando la 
terminación de este procedimiento. 
 
No ha lugar a hacer especial condena en costas.” 
 
Decret 23014 recurs 635/2011, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
2 de Barcelona, interposat per NEW LLIMONET, SL. 
 
 “Parte dispositiva: Tener por desistido a la parte  recurrente NEW LLIMONET, 
SL, declarando la terminación de este procedimiento 
 
No ha lugar a hacer especial condena en costas.” 
 
Decret, recurs 156/2011, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona, interposat per un treballador.  
 
“Parte dispositiva: Tener por desistido a la parte  recurrente declarando la 
terminación de este procedimiento. 
 
No ha lugar a hacer especial condena en costas.” 
 
Decret 36/2014, recurs 55/2012, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona. 
 
“Parte dispositiva: Tener por desistido a la parte  recurrente, en el recurso 
contencioso administrativo tramitado en estas actuaciones, declarando la 



 
 

terminación de este procedimiento y el archivo de los autos, devolviéndose el 
expediente  administrativo a la oficina de procedencia”. 
 
Interlocutòria 28/2014. 345/2012  1C dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona, en relació al recurs interposat per 
CORPORACIÓN RTVE, SA. Multes Serveis Aparcament. 
 
“Part dispositiva: Declaro acabat el procediment instat per CORPORACIÓN 
RTVE, SA, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  Arxiveu les actuacions 
amb una nota en el llibre de registre corresponent...” 
 
Auto 28/2014 dictat pel Jutjat Social  núm. 27 de Barcelona, Reconeixement 
dret. 
 
“Parte dispositiva: Se acuerda declarar la falta de Jurisdicción para conocer la 
presente demanda previniendo al demandante que pueda hacer uso de su 
derecho ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.” 
 
 
Auto 46/2014 dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, 
en relació al recurs 345/2012 .Sanció infracció circulació. 
 
“Parte dispositiva: Se acuerda declarar terminado el procedimiento.  Procédase 
al archivo de las actuaciones, dejando nota en el libro de registro 
correspondiente.” 
 
Auto 104/2014 dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, 
en relació al recurs 129/2012. 
 
“Parte dispositiva: Se acuerda declarar terminado el procedimiento, sin 
imposición de costas.”   
 
Sentència, en relació al recurs 526-2010-A1, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu, 16 de Barcelona, interposat per SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA, contra la resolució dictada per l’Alcalde de 
Vilanova i la Geltrú, en data 14 de juny de 2010, pel qual es desestima el recurs 
interposat contra les resolucions municipals d’1 i 2 de març de 2010.  
 
“Fallo: Desestimar el recurso contencioso administrativo número 526-2010, 
interpuesto por CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A, representada y defendida 
por el Abogado del Estado Dña. María Morales, contra Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, representada y defendida por el Letrado D. Matías Acebes, contra la 
actuación administrativa tributaria a la que se refieren los antecedentes de la 
presente resolución, al no resultar dicha actuación disconforme a Derecho en 
los extremos controvertidos en el recurso, sin imposición de costas”. 
 



 
 

 
Sentència 28/2014,  en relació al recurs 497/2011 M1, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu, 17 de Barcelona, contra la resolució dictada per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que desestima per silenci administratiu la 
sol·licitud d’inici l’expedient expropiatori. 
 
“Fallo: Desestimar el recurs contra la resolució de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú que desestima per silenci administratiu la sol·licitud d’inici d’expedient 
expropiatori.  Ampliat a la resolució expressa segons l’acord de 18 d’octubre 
2011 i CONFIRMO la resolució objecte d’impugnació. 
 
Sense fer expressa imposició de costes.“ 
 
Sentència 33/2014,  en relació al recurs PA 287/2012, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu, 6 de Barcelona, interposat per un treballador, contra 
el decret de 21 de març de 2012 del regidor d’Hisenda, RHU i Organització 
Interna en mèrits del qual es deixa sense efecte l’adscripció de l’actor en el lloc 
de treball de Cap de Servei de Medi Ambient A2-24). 
 
“Fallo: He resolt desestimar el recurs presentat contra l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, sense costes.” 
 
Sentència, en relació al recurs 190-2013-C, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu, 15 de Barcelona, contra el decret d’alcaldia de 10-4-2013 
desestimant el recurs de reposició en relació a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada a l’Ajuntament.  
 
“Fallo: Que debo desestimar y desestimo íntegramente el recurso contencioso 
administrativo interpuesto frente a la/s resoluciones desestimatoria/s de la 
citada Corporación Local, referenciada/s en el fundamento de Derecho primero 
de esta mi resolución, sin expresa condena en costas a la parte recurrente.” 
 
Sentència 44/2014, en relació al recurs 541/2011-C, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu, 11 de Barcelona, contra la resolució de 28 de juny de 
2011, dictada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i les autoritzacions 
administratives que atorga dintre de l’equipament Molí de Mar de la localitat, 
per a l’exercici d’activitats lúdiques i d’oci nocturn. 
 
“Parte dispositiva: DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto, contra la Resolución de 28 de junio de 
2011, dictada por el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, y demás 
pretensiones contenidas en el suplico de la demanda.  En cuanto a las costas 
cada parte abonarà las causada a su instancia y las comunes por mitad.” 
 
Sentència 84/2014, en relació al recurs 339/2011-A, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu, 11 de Barcelona, contra la resolució de 28 de juny de 
2011, dictada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i les autoritzacions 



 
 

administratives que atorga dintre de l’equipament Molí de Mar de la localitat, 
per a l’exercici d’activitats lúdiques i d’oci nocturn. 
 
“Parte dispositiva: DEBO DESESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso 
contencioso-administrativo contra la resolución de 28 de junio de 2011 dictada 
por el AYUNTAMIENTO DE VILANOVA I LA GELTRU y demás pretensiones 
contenidas en el suplico de la demanda. En cuanto a las costas cada parte 
abonará las causada a su instancia y las comunes por mitad .” 
 
 
Sentència 39/2014, en relació al recurs 300/2011-E, dictada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, Secció Quarta, contra la desestimació de 
reclamació per responsabilitat patrimonial. 
 
“Parte dispositiva: DEBO DESESESTIMAR Y DESESTIMO íntegramente el 
recurso contencioso-administrativo frente a la resolución administrativa 
referenciada en el fundamento de  derecho primero de esta mi resolución sin 
expresa condena en costas a la parte recurrente.” 
 
Sentència 2/2014,  en relació al recurs 319/2019, dictada pel Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, contra la desestimació del recurs de reposició contra 
acord de 19-12-08 que fixa el preu just de la finca de la ronda del Mediterrani, 
Barri de Ribes Roges, finca 964, de Vilanova i la Geltrú.  
 
“Fallo: 
 
PRIMER. Estimar en part la demanda formulada en aquest recurs. 
 
SEGON. Fixar el preu just de l’expropiació de la finca dels actors en un total 
d’1.009.059,54 euros. 
 
TERCER. No efectuar un pronunciament especial pel que fa a les costes 
processals causades en aquest recurs.” 
 
Sentència 76/2014, en relació al procediment abreujat 107/2013-E, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, contra la desestimació de 
reclamació per responsabilitat patrimonial. 
 
“Parte dispositiva: DESESESTIMO  el recurs contencioso-administrativo 
interposat  davant la desestimació per silenci administratiu de la reclamació per 
responsabilitat patrimonial, que s’até a dret. 
 
Imposo les costes processals a la part actora en la quantia de 100 euros 
ATESA la naturalesa d’aquest procediment i les actuacions que s’han practicat” 
 

3. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ DEL REGISTRE DE 
CONTRACTES VIGENTS O EN TRÀMIT  DEL SERVEI DE 



 
 

CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar el registre de contractes vigents -o en tràmits per a la seva 
contractació o renovació- gestionats pel Servei de Contractació de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú segons document ANNEX que s’adjunta. 
 
SEGON. Relacionar les següents concessions de les que té coneixement el 
Servei de Contractació, REQUERINT ALS CORRESPONENTS CAPS DE 
SERVEI responsables de les mateixes, que remetin l’expedient original al 
Servei de Contractació, pel seu arxiu (reservant-se còpia compulsada dels 
mateixos, si fos necessari): 

 
1. Concessió Explotació Poliesportiu Parc del Garraf. 
2. Concessió Explotació Poliesportiu La Piscina. 
3. Concessió Aparcament Plaça del Mercat  
4. Concessió Aparcament Plaça de la Mediterrània. 
5. Concessió Aparcament Plaça de les Casernes. 
6. Concessió Aparcament Plaça de la Peixateria. 
7. Concessió Aparcament Plaça de Charlie Rivel. 
8. Concessions servei de bar Platja (Xiringuitos). 
 
TERCER. Relacionar les següents encomanes de gestió de les que té 
coneixement el Servei de Contractació, REQUERINT ALS CORRESPONENTS 
CAPS DE SERVEI responsables de les mateixes, que remetin l’expedient 
original al Servei de Contractació, pel seu arxiu (reservant-se còpia compulsada 
dels mateixos, si fos necessari): 

 
1. Encomana de Gestió a PIVSAM per a la explotació de la Fira de 

Novembre. 
2. Encomana de Gestió a PIVSAM per a la gestió dels mercadals 

municipals. 
 

4. SECRETARIA GENERAL. APROVAR, SI ESCAU, L’ELIMINACIÓ 
DE SÈRIES DOCUMENTALS MUNICIPALS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Autoritzar als serveis municipals que es relacionen a continuació per 
a l’eliminació de la documentació següent:  
 
VNG APARCAMENTS 
 



 
 

•  Expedients sancionadors per multes de circulació, 2006-2008, 
corresponents a la Taula d’Avaluació Documental núm. 29. 
 
•  Butlletes de denúncies manuals imposades per la Policia local els anys 
2006-2008, corresponents a la Taula d’Avaluació Documental núm. 29. 
 
• Acusament de rebut de cartes certificades de notificació de les denúncies 
de Policia local i d’estacionament limitat (zona blava i denúncies voluntàries) 
dels anys 2006-2008, corresponents a la taula d’Avaluació Documental núm. 
29. 
 
• Rebutjos de rebut de certificacions de notificació de les denúncies de la 
Policia local i d’estacionament limitat, corresponents a la Taula d’Avaluació 
Documental núm. 29. 
 
POLICIA LOCAL 
 
• Justificants d’assistència a judicis 2010-2011, corresponent a la Taula 
d’Avaluació documental núm. 12. 
 
 
SEGON. Condicionar la destrucció material de la documentació fins al moment 
en què es comuniqui a l’ajuntament la conformitat de la Comissió Nacional 
d’Avaluació i Accés a la documentació de la Generalitat de Catalunya. Un cop 
hagin estat eliminats els documents, anotar la seva eliminació de documents en 
el registre de destrucció de documents de Vilanova i la Geltrú.  
 
TERCER. Comunicar-ho al departament corresponent.” 
 

5. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ, 
PER REDUCCIÓ, I DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA AL PLA D’EQUITAT DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
“PRIMER. Modificar, amb efecte a partir de l’1 d’abril de 2014, el contracte del 
servei d’atenció psicològica al Pla d’Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i La 
Geltrú en el sentit de reduir l’import del contracte en un 10%. 

 
Per tant, l’import anual del contracte, amb la reducció del 10% aplicada, serà de 
DINOU MIL CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS (19.051,20 €) 
exempts d’IVA, i les factures mensuals resultants seran de 1.587,60 € exempts 
d’IVA. 

 



 
 

SEGON. Prorrogar el contracte pel període d’un any més (del 22 de juny de 2014 
al 21 de juny de 2015) per l’import anual esmentat a la clàusula primera, que serà 
de 19.051,20 €. 

 
TERCER. Aprovar la minuta de la modificació del contracte i de la pròrroga del 
mateix, que s’adjunta com a Annex. 
 
QUART. Notificar aquest acord a la interessada. 
 
CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 

6. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I DISPOSICIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES 
APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE L’EMPRESA T-SYSTEMS 
SUBMINISTRADES A L’AJUNTAMENT 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 disposar l’adjudicació mitjançant procediment 
negociat sense publicitat i sense concurrència d’altres ofertes (segons article 170 
del TRLCSP), i el plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei 
de manteniment. 
 
SEGON. Adjudicar a l’empresa T-SYSTEMS ITC IBÉRIA, SAU, amb CIF A-
81608077, el contracte del servei de manteniment de les aplicacions 
informàtiques de l’empresa T-Systems  subministrades a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú (aplicacions TAO), pel període de dos anys, amb possibilitat 
de pròrroga, any a any, fins a dos anys més, per un import anual de 30.562,12 € 
de base imposable, més 6.418,05 € corresponents a un 21% d’IVA, que fan un 
total de 36.980,17 € (TRENTA-SIS MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB 
DISSET CÈNTIMS), segons les seves ofertes econòmiques i tècniques que 
consten a l’expedient. 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21.923.21602 del pressupost 
municipal 2014. 
 
QUART. Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a 
annex. 
 



 
 

CINQUÈ. Notificar l’adjudicació a l’empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU, amb 
domicili al carrer de Sancho d’Àvila, núm. 110-130, 08018 Barcelona, i CIF A-
81608077, publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir l’empresa 
adjudicatària 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. 
 
SISÈ. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 

 
SERVEIS A LES PERSONES 
 

7. ALCALDIA. DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS LES ENTITATS DE LA 402 A LA 
407. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i 
la Geltrú les següents entitats: 
 
402  ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MAS JOLIU 
403  ASOCIACIÓN DE INTEGRACIÓN HISPANOAMERICANA 
404  ASSOCIACIÓ LA SANGONERETA 
405 ASSOCIACIÓ COLLA CASTELLERA LLUNÀTICS DE LA UNIVERSITAT 

POLITÈCNICA DE CATALUNYA CAMPUS DE VILANOVA 
406  FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANTONI ABAT 
407  ASSOCIACIÓ COUNTRY STYLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
SEGON. Donar trasllat del present acord a les esmentades entitats.”  
 

8. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA 
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT (GENERALITAT DE CATALUNYA) I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE PHYLÉ D’ATENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA DURANT EL CURS 2014-2015. 

 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 

9. 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, per import de DOS-CENTS SEIXANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS 
QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS (269.449,20€). 
 



 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
10. COMUNICACIÓ I PREMSA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOTACIÓ 

ECONÒMICA PER A L’ENCOMANA DE GESTIÓ A INFORMACIÓ I 
COMUNICACIÓ, SAM, PER DESENVOLUPAR ATRIBUCIONS EN 
MATÈRIA DE COMUNICACIÓ I PREMSA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la despesa fins a 35.110,36 € (TRENTA-CINC MIL CENT 
DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) a nom d'ICVSAM en concepte de 
l'encomana de gestió a Informació i Comunicació, SAM, per desenvolupar 
atribucions en matèria de comunicació i premsa de data 24/04/2012 amb càrrec 
a la partida 03.920.2260203 Encàrrec de gestió ICVSAM. 
 
SEGON. Notificar l'acord als interessats.” 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

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

12. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ DE LA 
TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DE TAXI NÚMERO 2. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la transmissió de la llicència de taxi número 2 de Vilanova i 
La Geltrú a favor dels Sr. amb NIF: 47840584-D.  
 
SEGON. Aquesta llicència de taxi número 2 fa referència al vehicle Honda 
Accord-Sedan amb matrícula 7472-FZM, de cinc places inclosa la del 
conductor. 
 
TERCER. El transmissor d’aquesta llicència, haurà d’ingressar la quantitat de 
108,00 €, en concepte de la taxa regulada a l’Ordenança fiscal número 7 (Taxa 



 
 

per expedició de documents administratius), epígraf 4 (Permisos), apartat g) 
guió segon (Expedició d’autorització o permís per a la transmissió de llicència 
d’autotaxi, per a cada autorització i vehicle).” 
 

13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA A 
EDIFICACIONES VILANOVA, SL, PER A CONSTRUIR NAU 
DESTINADA A SUPERMERCAT, A LA RONDA IBÈRICA, NÚM. 
69. (703/2013) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per  
EDIFICACIONES VILANOVA, SL, per a fer obres de construir nau destinada a 
supermercat, a la ronda Ibèrica,   núm. 69, (Exp.000703/2013-OBR) d'acord 
amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables.  

 
14. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 

A REFORMAR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PB+2PP, SITUAT AL CARRER DE SANT ONOFRE, NÚM. 26. 
(778/2013) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per la 
Sra. amb DNI: 38091997H, per a fer obres de reforma de l'habitatge unifamiliar 
entre mitgeres de PB+2PP, al carrer de Sant Onofre, núm. 26, 
(Exp.000778/2013-OBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables. 
 

15. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A ENDERROCAR 54 M2 DE CONSTRUCCIÓ AL POLÍGON 46, 
PARCEL·LA 34, DEL SECTOR MAS ROQUER. (303/2014-OBR 
73/2013-DIS) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per 
JORDI GÓMEZ MÍNGUEZ, amb NIF: 35066245P, per a fer obres per a 
enderrocar 54 m2  de construcció al polígon 46, parcel·la 34, del sector del Mas 
Roquer en compliment de l'expedient disciplinari 73/2013-DIS, 
(Exp.000303/2014-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables. 

 
16. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA A 

TERRACAR GARRAF, SL PER INSTAL·LAR UN TALLER DE 
PLANXA I PINTURA DE VEHICLES A L’AVINGUDA D’EDUARD 
TOLDRÀ, 71. (EXP. ACT 133/14) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents atorgar la llicència ambiental a 
l’establiment de TERRACAR GARRAF, SL, per instal·lar l’activitat de taller de 
planxa i pintura de vehicles a l’avinguda d’Eduard Toldrà, núm. 71. 

 



 
 

17. 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. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per a reparar la coberta a la plaça de Soler i Gustems, núm. 
19. (318/2014) 

 
2. Sol·licitud presentada per a reparar les façanes del carrer dels Picapedrers, núm. 

53A, 53B, 53C i 53D. (319/2014) 
 
3. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a pròrroga de la 

llicència 355/2013, per a reparar les façanes de l’edifici, situat al carrer de Ramon 
Marquet, núm. 5. (322/2014) 

 
4. Sol·licitud presentada per a reformar la façana al carrer de les Balears, núm. 24, 

bxs. (324/2014) 
 
5. Sol·licitud presentada per a fer nova tanca a la finca, al carrer Càvec, núm. 3. 

(325/2014) 
 
6. Sol·licitud presentada per a construir piscina, al carrer del Margalló, núm. 44. 

(327/0214) 
 
7. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar pilars de 

formigó, fer nou paviment i drenatge a la rambla de la Pau, núm. 107. (335/2014-
OBR  43/2013-DHAB) 

 
8. Sol·licitud presentada per a rehabilitar la façana al carrer de Sant Gervasi, núm. 

40. (337/2014). 
 
9. Sol·licitud presentada per a reparar la façana al passeig del Carme, núm. 39. 

(365/2014)  
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per COMERCIAL SETOR, SL, per a tancar amb panells la 

sala de compressors de l’aire condicionat, i moure la porta situada al passatge de 
l’Indià, del local destinat a supermercat situat al carrer de l’Aigua, núm. 97. 
(220/2014) 

 
2. Sol·licitud presentada per a fer adaptació de rampa per a minusvàlids i col·locar 

rètol a local comercial, situat al carrer del Jardí, núm. 70, bxs. (204/2014) 
 



 
 

3. Sol·licitud presentada per a canviar el vinil del rètol, al carrer de Sant Sebastià, 
núm. 14, bxs. Esquerra. (310/2014) 

 
4. Sol·licitud presentada per a adequació de local comercial per a venda de 

productes per a la llar i decoració, al carrer dels Caputxins, núm. 46. (332/2014) 
 
5. Sol·licitud presentada per PUJOL I PRATS ASSESORS LEGALS I TRIBUTARIS, 

SLP, per a instal·lar rètol a façana de local, situat al carrer del Recreo, núm. 38-40, 
bxs. (333/2014) 

 
18. 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. 
 
OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a canviar rajoles de cuina i bany al carrer de Cuba, 

núm. 15. (285/2014) 
 
2. Comunicació presentada per a reformar bany i cuina al carrer de la Providència, 

núm. 72,  2n. 1a. (292/2014) 
 
3. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer de 

Josep Coroleu, núm. 31, 4t. 1a. 
 
4. Comunicació presentada per a sanejar parets i pintar a la plaça de Catalunya, 

núm. 3,  2n. 1a .(294/2014) 
 
5. Comunicació presentada per REFORMES I REHABILITACIONS GRUP 3, SL, 

per a reformar cuina i banys, al carrer de Josep Coroleu, núm. 87, 4t. 1a. 
(296/2014) 

 
6. Comunicació presentada per a canviar rajoles de cuina i bany al carrer de 

Lepant, núm. 1r. 2a. (297/2014) 
 
7. Comunicació presentada per a canviar rajoles de cuina i bany i paviments al 

carrer de Joan d’Austria, núm. 27A. (302/2014) 
 
8. Comunicació presentada per a canviar rajoles i sanitaris al carrer de la 

Immaculada Concepció, núm. 12, àtic (306/2014) 
 
9. Comunicació presentada per canviar banyera per plat de dutxa al passatge del 

Doctor Thebussem, núm. 15. (308/2014) 
 



 
 

10. Comunicació presentada per a canviar rajoles de cuina i bany al carrer 
d’Alexandre de Cabanyes, núm. 29, 1r. 2a. (312/2014) 

 
11. Comunicació presentada per INDECOR MORENO 2003, SLU, per a reformar 

dos banys al carrer del Doctor Fleming, núm. 50, 1r. 2a. (314/2014) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per GAME OVER JOCS, SCP, per ampliar l’activitat de 

venda de videojocs amb la de lloguer a la rambla de Josep Antoni Vidal,  núm. 
27. (exp. act 226/14). 

  
2. Comunicació presentada per PUJOL I PRATS ASSESSORS LEGALS I 

TRIBUTARIS, SCP, per instal·lar un despatx d’advocats al carrer del Recreo, 
núm. 38. (exp. act 227/14) 

   
3. Comunicació presentada per instal·lar un habitatge d’ús turístic al carrer de 

Bonaire, núm. 16, 1r-4t. (exp. act 228/14)  
  
4. Comunicació presentada per instal·lar un despatx jurídic econòmic al carrer de la 

Llibertat, núm. 121. (exp. act 206/14) 
   
5. Comunicació presentada per canviar de nom una carnisseria al carrer de Conxita 

Soler, núm. 12. (exp. act 219/14)   
 
REPAR 
 
6. Comunicació presentada per canviar de nom un bar gelateria a la rambla 

Principal, núm. 98. (exp. act 165/14)   
 
7. Comunicació presentada per instal·lar un bar restaurant a l’avinguda del Garraf, 

núm. 13-15, bxs.1a. (exp. act 113/14)   
 
8. Comunicació presentada per instal·lar un bar al carrer de l’Estany, núm. 1, bxs. 

(exp. act 216/14)   
 
9. Comunicació presentada per canviar de nom el bar restaurant a la rambla de 

l’Exposició, núm. 75, bxs. (exp. act 182/14)   
 
10. Comunicació presentada per BASIT AMIN, SL, per canviar de nom el bar 

restaurant a la rambla de Josep A. Vidal, núm. 29. (exp. act 214/14)   
 
11. Comunicació presentada per instal·lar un bar (saló de te i dolços) al passeig 

Marítim, núm. 58. (exp. act 231/14) 
 

19. MEDI AMBIENT. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
BASES GENERALS PER A L’OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA D’ÚS 
PER A OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC AMB MOTIU DE 
PARTICIPACIÓ AL MERCAT DE SEGONA MÀ I D’INTERCANVI.  



 
 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la modificació de les bases 
generals per a l’obtenció de llicència d’ús per a ocupació de l’espai públic amb 
motiu de participació al Mercat de Segona Mà i d’Intercanvi. 
 

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. 

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

20.  PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE L’ORGANITZACIÓ DURANT L’ANY 2014 DE MERCATS DE 
PETIT FORMAT, DELS CRITERIS PER A L’ORDENACIÓ DE LES 
SOL·LICITUDS PRESENTADES I ENCOMENAR A L’EMPRESA 
PIVSAM LA SEVA GESTIÓ. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.  Aprovar l’organització durant l’any 2014 dels següents mercats de 
petit format: 
 
MERCAT D’ARTESANIA D’ESTIU 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT 
 
Mercat d’Artesania d’elaboració pròpia 
Producte: artesania elaborada pels mateixos artesans que estan a les parades 
Lloc: Passeig del Carme. 
Horari: de 18,00 h a 24,00 h.  
Núm. de parades: 12 
 
Mercat d’Artesania i productes comprats a tercer per a petit regal  
Producte: productes variats i artesania ètnica no propis 
Lloc: Passeig del Carme. 
Horari: de 18,00 h a 24,00 h.  
Núm. de parades: 12 
 
Calendari:  
Juny: 20,21,22,27,28 i 29 



 
 

Juliol: 4,5,6,11,12,13,18,19,20, 25,26,27,28,29, 30 i 31 
Agost: del 1 al 24 i 29, 30 i 31 
 
TOTAL dies: 49 dies de mercat.  
 
MERCAT DE BROCANTERS, COL·LECCIONISME, ART I ARTESANIA 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT 
 
Mercat d’Alimentació Artesana 
Producte: aliments fets artesanalment 
Calendari: Primer diumenge de cada mes 
Lloc: Rambla de la Pau, al voltant del monument a Macià 
Horari: de 10 a 20h 
Núm. de parades: 24 
 
Mercat d’Artesania d’elaboració pròpia 
Producte: artesania elaborada pels mateixos artesans que estan a les parades 
Calendari: Segon diumenge de cada mes 
Lloc: Rambla de la Pau, al voltant del monument a Macià 
Horari: de 10 a 20h 
Núm. de parades: 24 
 
Mercat de brocanters 
Producte: Peces i articles de col·leccionisme  
Calendari: Tercer diumenge de cada mes 
Lloc: Rambla de la Pau, al voltant del monument a Macià 
Horari: de 10 a 20h 
Núm. de parades: 24 
 
Mercat d’Artesania i productes comprats a tercer per a petit regal  
Producte: productes variats i artesania ètnica no propis 
Calendari: Quart diumenge de cada mes 
Lloc: Rambla de la Pau, al voltant del monument a Macià 
Horari: de 10 a 20h 
Núm. de parades: 24 
 
MERCAT DE NADAL I REIS 2014 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT: 
 
Mercat d’Artesania d’elaboració pròpia  
Producte: artesania elaborada pels mateixos artesans que estan a les parades 
Calendari:   Desembre: 12 al 31 
 Gener: 1 al 5 
Opcionals: 25, 26 de desembre i 1 de gener 
Lloc:  Plaça de les Neus 



 
 

Horari: de 10,00 h a 21,00 h.  
Núm. de parades: 17 
 
Mercat d’Artesania i productes comprats a tercer per a petit regal  
Producte: productes variats i artesania ètnica no propis 
Calendari:  Desembre: 12 al 31 
 Gener: 1 al 5 
Opcionals: 25, 26 de desembre i 1 de gener 
Lloc: Rambla de la Pau  
Horari: de 10,00 h a 21,00 h.  
Núm. de parades: 20 
 
Es realitzaran en dos espais diferents i serà també de productes diferenciats. 
 
SEGON. Aprovar les bases d’atorgament de les autoritzacions municipals per a 
la venda en els mercats municipals de petit format i les condicions per al seu 
exercici que es recullen en el document annex.  
 
TERCER. Convocar el concurs per a l’adjudicació de les autoritzacions per a la 
venda en els mercats de petit format per a l’any 2014. Les persones 
interessades podran presentar les seves sol·licituds al registre de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, plaça de la Vila núm. 8, en el termini màxim de 15 dies a 
partir de l’endemà de la seva publicació al BOP.  
 
QUART. La gestió d’aquests mercats de petit format organitzats durant l’any 
2014 es durà a terme per l’empresa PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, 
SAM (PIVSAM), de conformitat amb allò que disposa el conveni signat l’11 
d’abril de 2013, prorrogat fins al 31 de desembre de 2014. Per aquesta activitat 
es preveuen uns ingressos estimats de 40.747,50 euros que cobreixen les 
despeses de l’encomana de gestió. 
 
CINQUÈ. Autoritzar l’alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la 
signatura i formalització dels documents adients en relació amb els punts 
anteriors. 
 
 
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. 
 
 


