
 

 

 
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DEL DIA  5 

DE MAIG DE 2015 
 
Acta núm. 17 
 
Assistents:  

 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 

GLÒRIA GARCIA PRIETO 
 GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 

MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÀN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÉSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
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: 
 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
ALCALDIA 
 
SECRETARIA GENERAL.  

 
1.  FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
28 D’ABRIL DE 2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local del dia 28 d’abril de 2015. 
 

2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA MINERAL 



 

 

NATURAL DISTRIBUÏDA MITJANÇANT FONTS REFREDADORES 
A INSTAL·LAR A LES DIFERENTS DEPENDÈNCIES DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Adjudicar a l’empresa AQUADIRECT BLUE PLANET, SL, amb CIF: B-
62117783, el contracte del subministrament d’aigua mineral natural distribuïda 
mitjançant fonts refredadores a instal·lar a les diferents dependències de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un termini d’un any, amb possibilitat de 
pròrroga per un any més, pel procediment obert i amb tramitació ordinària d’acord 
amb l’establert als articles 109 i 110 del TRLCSP, amb un pressupost màxim 
anual estimat de 10.545,15 € de base imposable (calculats en base a la 
previsió anual de consum de garrafes i els preus unitaris oferts per 
l’adjudicatari) més 1.054,51 € de 10% d’IVA, que fan un total de 11.599,67 €. 
 
La despesa econòmica prevista per a l’exercici del 2015 dependrà de la data 
d’inici del contracte i serà, aproximadament, de 6.590,72 € (més IVA), preveient 
que el contracte s’iniciarà el 15 de maig de 2015.   
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.9200.2200001 del 
pressupost del 2015 i a les de la resta d’exercicis econòmics que equivalguin a 
la mateixa, fins a la finalització del contracte i de la pròrroga, a raó de mesos 
vençuts. 
 
TERCER.  Notificar l’adjudicació a l’empresa AQUADIRECT BLUE PLANET, SL, 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. 
 
SERVEIS SOCIALS I SALUT 
 

3. SALUT. APROVAR EL PAGAMENT A FAVOR DEL CONSORCI DE 
SERVEIS A LES PERSONES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
CORRESPONENT A L’ANY 2015, PER A LA GESTIÓ I EL 
DESENVOLUPAMENT DELS SERVEIS ENCOMANATS PER 
L’AJUNTAMENT, CORRESPONENT A L’ANY 2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 



 

 

 
“PRIMER. Efectuar el pagament al Consorci de Serveis a les Persones de 
Vilanova i la Geltrú de 30.000 € (trenta mil euros), per al desenvolupament i 
execució durant l’any 2015 dels serveis encarregats per l’Ajuntament a les 
comandes de gestió següents: 
 
- Gestió, provisió i prestació de part dels tallers d’educació per a la salut, 
encarregat pel Ple de data 12 de desembre de 2005. 
 
SEGON. Aquesta quantitat anirà amb càrrec a la partida 34.3113.2279900 del 
pressupost de despeses vigent. 
 
TERCER. Fer efectiu aquest import en 12 pagaments, corresponents als mesos 
de gener a desembre de 2015, la quantitat de 2.500€ (dos mil cinc-cents 
euros). 
 
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

4. HISENDA. APROVAR LA RELACIÓ DE DESPESES. 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2015/12, per un import de DOS-CENTS CINQUANTA-DOS MIL CINC-
CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (252.513,33€). 

 
5. HISENDA. APROVAR EL DOCUMENT “CATÀLEG DE SERVEIS 

V1-0.PDF” COM EL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA NORMATIVA QUE REGULA EL 
DESENVOLUPAMENT D’AQUEST CATÀLEG. 

 

Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

6. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR  EL CERTIFICAT 
D’OBRES NÚM. 2  A FAVOR DE ROCA GÓMEZ,  PER OBRES  DE 
CONSTRUCCIÓ PISTA POLIESPORTIVA EXTERIOR COBERTA 
LOT II. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a treballs 
efectuats els mesos de març i abril  de 2015, a favor de l’empresa ROCA 
GÓMEZ, SL, amb  NIF B-08593543  i domicili a la Ronda d’Europa, núm. 61, 
08800 Vilanova i la Geltrú per les obres de “Construcció pista poliesportiva 



 

 

exterior coberta adjunta al pavelló poliesportiu del Garraf corresponent al 
LOT II, per un import de  cent setze mil nou-cents vuitanta-cinc euros amb 
trenta cèntims (116.985,30 €), més  vint-i-quatre mil cinc-cents seixanta-sis 
euros amb noranta-un cèntims (24.566,91€), corresponent al 21 per cent de 
l’IVA,  fan un total de CENT QUARANTA-UN MIL CINC-CENTS CINQUANTA-
DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (141.552,21 €). 
 
SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 33,342,62204 del 
vigent Pressupost Municipal.” 
 

7. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR L’ENCÀRREC 
DELS TREBALLS DE COL·LABORACIÓ EN LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE DE REPARACIÓ DE PATOLOGIES ESTRUCTURALS 
A L’EDIFICI DE LES ANTIGUES CASERNES A LA PLAÇA DE LES 
CASERNES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Encarregar els treballs de col·laboració en la redacció del projecte 
de reparació de les patologies estructurals de l’edifici de les antigues casernes 
de la plaça de les Casernes, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic 
Municipal senyor Jordi Gómez Pagès, a ANDREU GUARDIA RIERA, Enginyer 
de Camins, Canals i Ports,  amb NIF: 37730202J  i domicili al carrer d’Alcolea 
núm. 55, 2n 08014 Barcelona, de conformitat amb la seva oferta,  per import de  
sis mil tres-cents cinquanta euros (6.350,00€) sense IVA, més  mil tres-cents 
trenta-tres euros amb cinquanta cèntims (1.333,50€) del 21 per cent de l’IVA, 
fan un total de SET MIL SIS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS  (7.683,50€). 
 
SEGON. Aquest import anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 2014 
40,153,61103 (Reparació edifici antigues casernes) del vigent pressupost . Es 
presentaran factures mensuals segons es vagin realitzant els treballs.”  

 
8. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR L’ADJUDICACIÓ 

PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT PER A OBRES 
COMPLEMENTÀRIES DE “EL FAR, CENTRE D’INTERPRETACIÓ I 
ACOLLIDA TURÍSTICA”. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar el plec de clàusules tècniques per a l’adjudicació de les 
obres  complementàries no incloses en el projecte de les obres “El Far, centre 
d’interpretació i acollida turística”, per a la seva adjudicació pel procediment 
negociat per obres complementàries a la mateixa empresa del contracte 
principal.  
 



 

 

SEGON. Aprovar l’adjudicació a l’empresa CONSTRUCCIONES CALER, SAU, 
amb NIF: A-08615114 i domicili al carrer de Sabino de Arana, núm. 56, bxs. 
08028 Barcelona, de les obres complementàries no incloses en el projecte  “El 
Far, centre d’interpretació i acollida turística”,   consistents en:  caseta per al 
grup electrogen, connexió d’aigües pluvials de la part sud de la coberta de 
l’edifici principal, ajudes de ram de paleta, guixaire i pintura als instal·ladors per 
a la col·locació d’aparells  de clima i preinstal.lacions per alimentació elèctrica, 
d’aigua, i de desguàs per a la instal·lació “xiringuito”, d’acord amb l’informe 
emès per part de la Direcció Facultativa de les obres, Jordi Miralles, Anabel 
Fuentes i Xavier Pi,  per un import total de nou mil set-cents vuitanta-cinc euros 
amb set cèntims  (9.785,07€) sense IVA, més dos mil cinquanta-quatre euros 
amb vuitanta-set cèntims (2.054,87€) corresponent al 21 per cent de l’IVA, fan 
un total D’ONZE MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-
QUATRE CÈNTIMS  (11.839,94€). 
 
TERCER. Aquest import anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
10,432,62202 (El Far, Centre d’Interpretació i acollida turística) del vigent 
pressupost.” 
 

9. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ INICIAL DE 
L’ESTUDI DE DETALL I PAISATGÍSTIC DE LA NOVA 
CONCESSIÓ DEL CLUB NÀUTIC VILANOVA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment l’Estudi de Detall i Paisatgístic de la nova 
concessió del Club Nàutic Vilanova, promogut per Club Nàutic Vilanova S.A. i 
redactat per Espai 3 Arquitectura i Gestió, S.C.P., de conformitat amb l’informe 
tècnic favorable del servei d’Urbanisme incorporat a l’expedient, i en els termes 
que en el mateix hi consten.  
 
SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i 
sotmetre’l a informació pública pel termini de VINT (20) DIES, dins dels quals 
es podrà examinar l’expedient i presentar les al·legacions que es creguin 
pertinents. 
 
A aquests efectes, l’expedient estarà a disposició de les persones interessades 
a la regidoria d’Urbanisme, Obres i Habitatge, carrer de Josep Llanza, núm. 1-
7, primera planta, de dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 hores. 
 
TERCER. Notificar aquest acord al promotor Club Nàutic Vilanova, SA, i 
comunicar-lo a Ports de la Generalitat, amb expressió dels recursos que siguin 
escaients.” 

 



 

 

10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA 
PRESENTADA PER OBRES CLAVÉ, SA, PER A INSTAL·LAR 
ASCENSOR I ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS A L’HABITATGE, 
SITUAT AL CARRER DELS MAGATZEMS NOUS, NÚM. 4. 
(305/2015). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per  OBRES CLAVÉ, SA, A5828111-4, per a  instal·lar ascensor i 
adequació de l'accés a l'habitatge, situat al carrer dels Magatzems Nous,  núm. 
4. (Exp.000305/2015-OBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables. 
 

11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA 
PRESENTADA PER BARCELONA GO, SL, PER A DIVISIÓ 
HORITZONTAL DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PB+4PP, AMB 
3 HABITATGES, 1 LOCAL EN PLANTA BAIXA I 1 LOCAL 
DESTINAT A OFICINES A LA PLANTA ÀTIC, AL CARRER DEL 
CAMPANAR, NÚM. 1. (1018/2014). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència sol·licitada per  
BARCELONA GO, SL,  NIF B6420216-1, per a divisió horitzontal de l'edifici 
plurifamiliar existent de PB+4PP, amb 3 habitatges, 1 local a la PB i 1 local 
destinat a oficina a la planta àtic, situat al carrer del Campanar, núm. 1, d'acord 
amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA 
PRESENTADA PER GSG NINE FIFTEEN, SL, PER INSTAL·LAR 
UN TALLER DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS (MECÀNICA, 
ELECTROTÈCNICA, CARROSSERIA, PINTURA I PNEUMÀTICS), 
A L’AVINGUDA D’EDUARD TOLDRÀ, NÚM. 32. (519/14). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents atorgar la llicència ambiental a la GSG 
NINE FIFTEEN, SL, per instal·lar l’activitat de taller de reparació de vehicles 
amb cabina de pintura,  a l’avinguda d’Eduard Toldrà, núm. 32.  
 

13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET. 

 
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret.  
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per 37661873V, per a reparar paviment de formigó del 
pàrquing a l’avinguda del Garraf, núm. 66. (329/2015) 

 
2. Sol·licitud presentada per 38166958E, per a reparar la façana al carrer de Sant 

Onofre, núm. 59. (338/2015) 



 

 

 
3. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a obres de millora 

de l’accessibilitat, consistents en modernitzar la maquinària de l’ascensor i crear 
itinerari accessible des de la planta soterrània, a l’avinguda de Francesc Macià, 
núm. 109-111. (340/2015) 

 
4. Sol·licitud presentada per 36757338A, per a rehabilitar la façana i els balcons a la 

pujada del Cinto, núm. 7. (345/2015-OBR // 43/2014-DHAB) 
 
5. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la 

coberta i la façana de l’edifici al carrer del Gas, núm. 1. (355/2015) 
 
6. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar els 

balcons de l’edifici al carrer de Sitges, núm. 32. (367/2015) 
 
7. Sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SL, per a obrir 

una rasa de 4 m per a retirar el centre de transformació d’alta i baixa tensió i fer 
una rasa de 2m per a instal·lar nous circuïts subterranis de baixa tensió, al carrer 
de Conxita Soler, núm. 12. (343/2015) 

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per  38388618P, per a reformar local amb la formació d’un 

espai destinat a celler a més de venda de tabacs, al carrer del Pont, núm. 1. 
(341/2015) 

 
2. Sol·licitud presentada per X8674625Z, per a pintar la part baixa de la façana 

sense col·locar bastida a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 38. (348/2015) 
 
3. Sol·licitud presentada per X6755632A, per a legalitzar rètol i tendal a local 

comercial a la rambla de Josep Tomàs Ventosa, núm. 7. (354/2015) 
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals 
  
1. Sol·licitud presentada per DNI 52212331P per ampliar un establiment comercial 

amb degustació (bar), al carrer de Cristòfol Raventòs, núm. 15 bxs. (183/15-OBR) 
 

14. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE LES COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS 
RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. 

 
És dóna compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions 
responsables presentades per l’interessat. 
 
OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per 52391948W, per a canviar banyera per plat de 

dutxa, al carrer de Josep Llanza, núm. 29, 5è. 1a. (302/2015) 
 



 

 

2. Comunicació presentada per 52422108W, per a reformar bany i cuina al carrer 
de la Fassina, núm. 7,  2n. 2a. (306/2015) 

 
3. Comunicació presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a 

impermeabilitzar terrat al carrer del Doctor Fleming, núm. 52. (310/2015) 
 
4. Comunicació presentada per 38294759N, per a canviar banyera per plat de 

dutxa al carrer d’Isaac Peral, núm. 14, 1r. 3a. (303/2015) 
 
5. Comunicació presentada per X5205045F, per a reformar cuina i bany al carrer de 

Mallorca, núm. 23, 4t. 4a. (314/2015) 
 
6. Comunicació presentada per 46307730J, per a canviar banyera per plat de dutxa 

a la rambla de la Pau, núm. 62, entresol. (317/2015) 
 
7. Comunicació presentada per 1397828A, per a reformar bany i cuina al carrer 

d’Albert Salvany Bertran, núm. 5,  1r. 3a. (321/2015) 
 
8. Comunicació presentada per Y1476392J, per reformar bany al carrer de Lepant, 

núm. 17. (322/2015) 
 
9. Comunicació presentada per 38088468P, per a reforma cuina i bany al carrer del 

Rei Pere el Cerimoniós, núm. 57, 2n.1a. (328/2015) 
 
10. Comunicació presentada per 46355697W, per a reformar bany i cuina al carrer d’ 

Aragó, núm. 12, 1r. 3a. (331/2015) 
 
11. Comunicació presentada per 77274436W, per a canviar banyera per plat de 

dutxa, al carrer de l’Havana, núm. 18, 1r. 4a. (332/2015) 
 
12. Comunicació presentada per 45471510G, per a reformar cuina i bany al passeig 

de Ribes Roges, núm. 12, 1r. 1a. (334/2015) 
 
13. Comunicació presentada per 47635374M, per a canviar banyera per plat de 

dutxa, al carrer del Doctor Fleming, núm. 2,  5è. 2a. (336/2015) 
 
14. Comunicació presentada per 46579862D, per a canviar plat de dutxa al passeig 

Marítim, núm. 92, 3r. 5a. (339/2015) 
 
15. Comunicació presentada per 33919000A, per a canviar paviment al carrer de la 

Providència, núm. 27, 1r. 1a. (342/2015) 
 
16. Comunicació presentada per 52219007Z, per a reformar cuina i banys al carrer 

de Sant Sebastià, núm. 9. (346/2015) 
 
17. Comunicació presentada per 52216775J, per a reformar bany al carrer 

d’Alexandre de Cabanyes, núm. 44, 2n.1a. (347/2015) 
 
18. Comunicació presentada per 50027077F, per a reformar cuina al carrer de Josep 

Llanza, núm. 4, 3r. 2a. (353/2015) 
 



 

 

19. Comunicació presentada per 48027142Z, per a reformar bany al carrer 
d’Olèrdola, núm. 45, 4t.1a. (359/2015) 

 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per DNI 52427823J, per instal·lar una botiga de roba al 

carrer del Col·legi, núm. 35 bxs. (138/15) 
 
2. Comunicació presentada per DNI 40877418R, per instal·lar l’activitat de venda de 

matalassos i articles de relax per a la llar, a l’avinguda de Jaume Balmes, núm. 
32-34. (128/15) 

 
3. Comunicació presentada per LA MANDUCA VILANOVA, SCP, per instal·lar 

l’activitat de centre de formació amb cuina al carrer del Jardí, núm. 45, bxs. 
(139/15) 

 
4. Comunicació presentada per DNI 52218743A, per instal·lar l’activitat de venda de 

roba i complements al carrer de Sant Gregori, núm. 11-13, bxs. (144/15) 
 
5. Comunicació presentada per ECOVERITAS, SA, per instal·lar un supermercat a 

la plaça de Soler i Carbonell, núm. 14, bxs. (54/15) 
 
6. Comunicació presentada per AUTO TALLER PROXIM, SL, per instal·lar l’activitat 

d’exposició i venda d’automòbils a l’avinguda de Cubelles, núm. 40, bxs. (106/15) 
 
7. Comunicació presentada per GLOBAL CONNECT IDIOMES, SL, per canviar de 

nom (societat) de l’activitat d’acadèmia d’idiomes al carrer de Sant Pau, núm. 23. 
(74/15) 

 
Annex III, REPAR 
 
1. Comunicació presentada per VI DIVI VILANOVA, SL, per exercir l’activitat de bar 

(existent) a la plaça de Miró de Montgrós, núm. 7, bxs. (352/14) 
 
2. Comunicació presentada per DNI 47870132W, per exercir l’activitat de bar 

restaurant (existent) al carrer de les Canàries, núm.  62, bxs. 04. (61/15) 
 
3. Comunicació presentada per DNI 47838301A, per exercir l’activitat de bar 

restaurant al carrer de Xoriguer, núm. 11, bxs. 01. (412/13) 
 

URGÈNCIA 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no ha pogut ser objecte 
d’estudi permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament 
jurídic de conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i 



 

 

als efectes d’allò que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, llevat els casos en que porti incorporat l’informe jurídic. 
 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
ALCALDIA 
 

15. PARTICIPACIÓ. APROVAR L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS I 
ASSOCIACIONS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Ampliar el termini de presentació de les sol·licituds de subvencions 
ordinàries destinades a entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú fins el dia 
8 de maig de 2015 
 
SEGON. Publicar aquest acord al BOPB i al tauler d’anuncis de la corporació.” 
 
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

16. RECURSOS HUMANS. APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES 
BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A PROVEIR UN LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR 
TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME (LABORAL 
TEMPORAL). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
“PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pels representants 
sindicals en la Comissió de Bases de 27 d’abril de 2015 en relació a les bases i 
oferta de treball per proveir una lloc d’Auxiliiar Tècnic/a de Promoció 
Econòmica i Turisme C2, laboral temporal. 

 
SEGON. Aprovar les bases i la convocatòria de les proves selectives,  per a 
proveir una lloc d’Auxiliar Tècnic/a de Promoció Econòmica i Turisme C2, 
laboral temporal, d’acord amb el redactat del 8è  fonament de dret de la present 
resolució.” 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

17. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DEIXAR EN SUSPENS, SI 
S’ESCAU, LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA 
PER MASIA CASA DEL MAR SL, ON DEMANA LLICÈNCIA PER A 
REHABILITACIÓ PUNTUAL DEL CAMÍ DELS COLLS PER A LA 



 

 

REGULACIÓ DE L'ACCÉS A LA MASIA CASA DEL MAR A CAMÍ 
COLLS.  (EXP.000315/2015-OBR) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. DEIXAR EN SUSPENS la tramitació de la llicència per a 
rehabilitació puntual del camí dels colls per a la regulació de l'accés a la MASIA 
CASA DEL MAR al camí dels Colls, fins que s’obtinguin aquests informes.  
 
SEGON. Notificar aquest acord al sol·licitant de la llicència.” 
 
 

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. 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                  Isidre Martí Sardà 

 
 
 
 
 


