
 
 
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  23 

DE DESEMBRE  DE 2014 
 

Acta núm. 47 

 
ASSISTENTS: 

 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 

GLORIA GARCIA PRIETO 
FRANCESC XAVIER SÀNCHEZ VERA. 
GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR 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 

 
1.  SECRETARIA GENERAL. FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, 

DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16 DE DESEMBRE DE 
2014. 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local del dia 16 de desembre de 2014. 
 

2.  SECRETARIA GENERAL. FE PÚBLICA. DONAR COMPTE DE LA 
SENTÈNCIA EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIU CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL CONSELLER 



 
 

D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC 
DE LA RESERVA DE SÒL PER A L’ESTABLIMENT DE LA LÍNIA 
ORBITAL FERROVIÀRIA DE ABRERA. 

 
Es dóna compte de la sentència en relació al recurs contenciós-administratiu 
contra la resolució del conseller d’aprovació definitiva del pla director urbanístic 
de la reserva de sòl per a l’establiment de la línia orbital ferroviària de Abrera. 

 
Sentència 457/2014,  dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Secció Tercera, de la Sala del Contenciós Administratiu, interposat per 
L’ASSEMBLEA PAGESA DEL MARESME, en relació a la desestimació del 
recurs contenciós administratiu  491/10 contra la resolució del Conseller 
d’aprovació definitiva del Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a 
l’establiment de la Línia Orbital Ferroviària d’Abrera. 
 
 “Fallo: 

 
Desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre y 
representación de “ASSEMBLEA PAGESA DEL MARESME” contra la 
desestimación presunta por silencio administrativo, por parte del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, del 
recursos de reposición interpuesto por la actora contra su anterior resolución de 
12 de abril de 2010, aprobando definitivamente el Pla director urbanístico para 
la concreción y delimitación de la reserva de suelo para la Línea Orbital 
Ferroviaria (DOGC 22-4-10). Sin imposición de costas.” 

 
3. SECRETARIA GENERAL. FE PÚBLICA. DONAR COMPTE DE 

L’INFORME EMÈS PER LA DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ 
DEL TERRITORI I URBANISME, AMB RELACIÓ A DIVERSES 
QÜESTIONS JURÍDIQUES DE L’ÀMBIT PENAL I ADMINISTRATIU 
RELACIONADES AMB L’URBANISME 

 
PRIMER. La Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2014 es dóna per 
assabentada de l’informe de la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme que es transcriu a continuació: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
SEGON.  Es notificarà aquest informe al Departament d’Urbanisme i a la Unitat 
de Gestió d’Expedients Sancionadors.” 



 
 
 

4. PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA 
AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS LES 
ENTITATS DE LA 418 A LA 420. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i 
la Geltrú les entitats: 
 
418  ASSOCIACIÓ ORGANITZADORA DE LA FESTA DELS TRES TOMBS 

419  ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GARRAF DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

420 ASSOCIACIÓ DESTERRATS 
 
SEGON. Donar trasllat del present acord a les esmentades entitats.” 

 
 5. HISENDA. APROVAR LA RELACIÓ DE DESPESES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2014/40 per import de QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS MIL NOU-CENTS 
QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (466.904,72€). 
 

6. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. ACORD 
DELS TEMES PENDENTS EN MATÈRIA DE VALORACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL, SEGONS ELS PACTES D’ABRIL 2014. 

 
Relació de fets 
 
Per errada material es va transcriure a l’acta de la Junta de Govern Local 
de dia 23-12-2014, el primer punt de la proposta següent, que s’havia 
retirat amb anterioritat al debat. 
 
“Relació de fets 
 
En data 16 de desembre de 2014 la Junta de Govern Local va tancar la resolució d’un 
elevat percentatge d’expedients tractats per la Comissió de Seguiment de la Valoració 
de Llocs de Treball. 
 
Han quedat pendents de resoldre els expedients relatius als llocs de treball de la 
Policia Local i la determinació dels factors de dedicació de determinats llocs de treball 
que no es poden valorar segons el Manual de Valoració de Llocs de Treball. 
 
Fonaments de dret 
 
Es considera procedent resoldre amb caràcter provisional fins que es produeixi la 
resolució definitiva en matèria de valoració de llocs de treball atorgar complements que 
retribueixin la dedicació de diferents llocs de treball, els quals s’indicaran a la part 



 
 
dispositiva, amb els imports i condicions corresponents i tots supeditats a la resolució 
definitiva que s’adopti en matèria de valoració de llocs de treball. 
 
Per tot això,  la Junta de Govern Local 
 
ACORDA: 
 
“PRIMER. Concedir els complements que es relacionen a continuació, amb caràcter 
provisional fins que es resolgui la valoració de llocs de treball i supeditat, en tot cas, al 
resultat dels procediments judicials en matèria de plusos i complements. El cost de tots 
el complements atorgats en aquest primer apartat ascendeix a 209.154,96€ de sou 
brut més 62.746,49€ de Seguretat Social: 

 
1.1. Als agents i caporals que formen part de la Unitat de Trànsit i de la Unitat 

d’Atestat, inclosos els agents que imparteixen l’Educació Viària a les Escoles 
Municipals, un complement presencial de 12,80€ bruts per dia de treball. La 
concessió d’aquest complement impedirà el cobrament de qualsevol altre tipus 
de plus i/o complement (jornada partida, penositat, tornicitat, festius, 
dissabte/diumenge i nocturnitat). 

 
1.2. Als agents que formen part de l’OAC de la Policia Local un complement de 

212,36€ bruts mensuals per dotze pagues, que retribuirà la dificultat tècnica de 
les tasques que desenvolupen. La concessió d’aquest complement impedeix el 
pagament de qualsevol altre tipus de plus i/o complement (jornada partida, 
penositat, tornicitat, festius, dissabte/diumenge i nocturnitat). 

 
1.3. Als agents i caporal de barri, un complement de penositat presencial de 4€ bruts 

per cada dia de treball que sigui en jornada partida i de 2 € bruts per cada dia de 
treball que sigui al matí o a la tarda. A més a més, cobraran el plus de jornada 
partida que ja tenen establert. 

 
1.4. Als sergents de la Policia Local un complement presencial de 60€ bruts per cada 

dia que es faci reunió de coordinació de 4 hores i ja s’hagi realitzat la jornada 
ordinària de treball, en concepte de retribuir les hores que realitzen fora del seu 
horari normal de treball, amb la limitació d’una reunió setmanal. 

 
1.5. Al sotsinspector de la Policia Local un complement presencial de 87,70€ bruts 

per cada dia que es faci reunió de coordinació de 4 hores i ja s’hagi realitzat la 
jornada ordinària de treball, en concepte de retribuir les hores que realitza fora 
del seu horari normal de treball, amb la limitació d’una reunió setmanal. 

 
SEGON. Concedir provisionalment uns complements per retribuir els aspectes de 
dedicació no contemplats en el Manual de Valoració, del llocs de treball tractats a la 
Comissió de Valoració i que han passat tot el procediment, fins que es determini 
l’import que s’ha d’incrementar en el Complement Específic per la Comissió de Valorió, 
segons el detall següent: 
 
2.1. Tècnic/a Mig d’Enginyeria A2-23 amb 379 punts. Abonar un complement per 

disponibilitat de treballs en horaris nocturns i caps de setmana de 1.360,80€ 
anual. De manera que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 31 de desembre les 
quantitats següents: 



 
 

 

•   a la partida 04.920.15002 l’import de 777,14€ corresponent al sou. 

•   a la partida 04.920.1600004 l’import de 252,57€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 
2.2. Cap de la Unitat Administrativa de la Policia Local C1-20 amb 252 punts. Abonar 

un complement per l’exigència de disponibilitat, treballar tardes pactades i 
assistir a reunions de treball i coordinació de 1.360,80€ anual. De manera que 
s’haurà d’abonar del 10 de juny a 31 de desembre les quantitats següents: 

 

• a la partida 04.920.15002 l’import de 777,14€ corresponent al sou. 

• a la partida 04.920.1600004 l’import de 252,57€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 
2.3. Inspector de Serveis Viaris C1-19 amb 219 punts (funcions de gestió 

d’incidències). Abonar un complement per l’exigència de disponibilitat, treballar 
tardes pactades i solucionar incidències fora de l’horari habitual de 1.360,80€ 
anual. De manera que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 31 de desembre les 
quantitats següents: 

 

• a la partida 04.920.15002 l’import de 777,14€ corresponent al sou. 

• a la partida 04.920.1600004 l’import de 252,57€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 
2.4. 2 Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-20 amb 239 punts que han passat a 

Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-21 amb 283 punts amb funcions de 
Coordinació. Abonar un complement per l’exigència de reunions fora de l’horari 
de treball, de les funcions de supervisió i coordinació fora de l’horari habitual i per 
les activitats programades a les tardes i els caps de setmana fora de l’horari 
habitual de 1.947,12€ anual. De manera que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 
31 de desembre les quantitats següents: 

 

• a la partida 04.920.15002 l’import de 3.894,24€ corresponent al sou.  

• a la partida 04.920.1600004 l’import de 1.265,631€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 
2.5. 1 Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-20 amb 239 punts que han passat a 

Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-21 amb 283 punts. Abonar un 
complement per l’exigència de disponibilitat, d’activitats programades a les 
tardes i els caps de setmana fora de l’horari habitual de 1.360,80€ anual. De 
manera que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 31 de desembre les quantitats 
següents: 

 

• a la partida 04.920.15002 l’import de 777,14€ corresponent al sou. 

• a la partida 04.920.1600004 l’import de 252,57€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 
2.6. 1 Auxiliar Tècnic/a de Convivència i Equitat C2-16 amb 151 punts que ha passat 

a Tècnic Auxiliar de Convivència i Equitat C1-17 amb 178 punts. Abonar un 
complement per l’exigència de disponibilitat, d’activitats programades a les 
tardes i els caps de setmana fora de l’horari habitual de 1.360,80€ anual. De 



 
 

manera que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 31 de desembre les quantitats 
següents: 

 

• a la partida 04.920.15002 l’import de 777,14€ corresponent al sou. 

• a la partida 04.920.1600004 l’import de 252,57€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 
TERCER.  Acceptar el compromís de convocar la Comissió de Valoració de llocs de 
treball per negociar els imports definitius d’aquests aspectes de dedicació i aplicar-los 
al Complement Específic. 
 
QUART. Viabilitat econòmica és la que consta en cada apartat de la part dispositiva 
d’aquesta resolució. 
 
CINQUÈ. Traslladar als/les treballadors/es interessats/des els acords adoptats 
anteriorment. 
 
SISÈ. Ratificar pel ple a la propera sessió que es celebri.” 

 
 
Que per errada material es va transcriure a l’acta el primer punt: 
 
“PRIMER. Concedir els complements que es relacionen a continuació, amb caràcter 
provisional fins que es resolgui la valoració de llocs de treball i supeditat, en tot cas, al 
resultat dels procediments judicials en matèria de plusos i complements. El cost de tots 
el complements atorgats en aquest primer apartat ascendeix a 209.154,96€ de sou 
brut més 62.746,49€ de Seguretat Social: 

 
1.1 Als agents i caporals que formen part de la Unitat de Trànsit i de la Unitat d’Atestat, 

inclosos els agents que imparteixen l’Educació Viària a les Escoles Municipals, un 
complement presencial de 12,80€ bruts per dia de treball. La concessió d’aquest 
complement impedirà el cobrament de qualsevol altre tipus de plus i/o complement 
(jornada partida, penositat, tornicitat, festius, dissabte/diumenge i nocturnitat). 

 
1.2 Als agents que formen part de l’OAC de la Policia Local un complement de 212,36€ 

bruts mensuals per dotze pagues, que retribuirà la dificultat tècnica de les tasques 
que desenvolupen. La concessió d’aquest complement impedeix el pagament de 
qualsevol altre tipus de plus i/o complement (jornada partida, penositat, tornicitat, 
festius, dissabte/diumenge i nocturnitat). 

 
1.3 Als agents i caporal de barri, un complement de penositat presencial de 4€ bruts 

per cada dia de treball que sigui en jornada partida i de 2 € bruts per cada dia de 
treball que sigui al matí o a la tarda. A més a més, cobraran el plus de jornada 
partida que ja tenen establert. 

 
1.4 Als sergents de la Policia Local un complement presencial de 60€ bruts per cada 

dia que es faci reunió de coordinació de 4 hores i ja s’hagi realitzat la jornada 
ordinària de treball, en concepte de retribuir les hores que realitzen fora del seu 
horari normal de treball, amb la limitació d’una reunió setmanal. 

 



 
 
1.5 Al sotsinspector de la Policia Local un complement presencial de 87,70€ bruts per 

cada dia que es faci reunió de coordinació de 4 hores i ja s’hagi realitzat la jornada 
ordinària de treball, en concepte de retribuir les hores que realitza fora del seu 
horari normal de treball, amb la limitació d’una reunió setmanal.” 

 
de la proposta que s’havia retirat amb anterioritat al debat i la proposta 
restant i d’acord amb allò que disposa l’article 105 i ss de la Llei 30/1992 
de Règim Jurídic de les administracions publiques i règim jurídic comú, el 
text definitiu aprovat es el següent: 
 
 
Per tot això la Junta de Govern Local,  
 
ACORDA: 
 
“PRIMER. Rectificar l’error material de l’acta de la Junta de Govern Local de dia 
23 de desembre de 2014, que es va produir en el punt núm. 6 de l’ordre del dia 
el qual  quedarà redactat de la manera següent: 
 
Relació de fets 
 
En data 16 de desembre de 2014 la Junta de Govern Local va tancar la 
resolució d’un elevat percentatge d’expedients tractats per la Comissió de 
Seguiment de la Valoració de Llocs de Treball. 
 
Han quedat pendents de resoldre els expedients relatius als llocs de treball de 
la Policia Local i la determinació dels factors de dedicació de determinats llocs 
de treball que no es poden valorar segons el Manual de Valoració de Llocs de 
Treball. 
 
Fonaments de dret 
 
Es considera procedent resoldre amb caràcter provisional fins que es produeixi 
la resolució definitiva en matèria de valoració de llocs de treball atorgar 
complements que retribueixin la dedicació de diferents llocs de treball, els quals 
s’indicaran a la part dispositiva, amb els imports i condicions corresponents i 
tots supeditats a la resolució definitiva que s’adopti en matèria de valoració de 
llocs de treball. 
 
Per tot això,  la Junta de Govern Local 
 
ACORDA: 
 
“PRIMER. Concedir provisionalment uns complements per retribuir els 
aspectes de dedicació no contemplats en el Manual de Valoració, del llocs de 
treball tractats a la Comissió de Valoració i que han passat tot el procediment, 



 
 
fins que es determini l’import que s’ha d’incrementar en el Complement 
Específic per la Comissió de Valoració, segons el detall següent: 
 

1.1  Tècnic/a Mig d’Enginyeria A2-23 amb 379 punts. Abonar un complement 
per disponibilitat de treballs en horaris nocturns i caps de setmana de 
1.360,80€ anual. De manera que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 31 de 
desembre les quantitats següents: 

 

•   a la partida 04.920.15002 l’import de 777,14€ corresponent al sou. 

•   a la partida 04.920.1600004 l’import de 252,57€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 

1.2  Cap de la Unitat Administrativa de la Policia Local C1-20 amb 252 punts. 
Abonar un complement per l’exigència de disponibilitat, treballar tardes 
pactades i assistir a reunions de treball i coordinació de 1.360,80€ anual. De 
manera que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 31 de desembre les 
quantitats següents: 

 

• a la partida 04.920.15002 l’import de 777,14€ corresponent al sou. 

• a la partida 04.920.1600004 l’import de 252,57€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 

1.3  Inspector de Serveis Viaris C1-19 amb 219 punts (funcions de gestió 
d’incidències). Abonar un complement per l’exigència de disponibilitat, 
treballar tardes pactades i solucionar incidències fora de l’horari habitual de 
1.360,80€ anual. De manera que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 31 de 
desembre les quantitats següents: 

 

• a la partida 04.920.15002 l’import de 777,14€ corresponent al sou. 

• a la partida 04.920.1600004 l’import de 252,57€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 

1.4    2 Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-20 amb 239 punts que han 
passat a Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-21 amb 283 punts amb 
funcions de Coordinació. Abonar un complement per l’exigència de 
reunions fora de l’horari de treball, de les funcions de supervisió i 
coordinació fora de l’horari habitual i per les activitats programades a les 
tardes i els caps de setmana fora de l’horari habitual de 1.947,12€ anual. 
De manera que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 31 de desembre les 
quantitats següents: 

 

• a la partida 04.920.15002 l’import de 3.894,24€ corresponent al sou.  

• a la partida 04.920.1600004 l’import de 1.265,631€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 

1.5  1 Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-20 amb 239 punts que han 
passat a Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-21 amb 283 punts. 



 
 

Abonar un complement per l’exigència de disponibilitat, d’activitats 
programades a les tardes i els caps de setmana fora de l’horari habitual 
de 1.360,80€ anual. De manera que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 31 
de desembre les quantitats següents: 

 

• a la partida 04.920.15002 l’import de 777,14€ corresponent al sou. 

• a la partida 04.920.1600004 l’import de 252,57€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 

1.6  1 Auxiliar Tècnic/a de Convivència i Equitat C2-16 amb 151 punts que ha 
passat a Tècnic Auxiliar de Convivència i Equitat C1-17 amb 178 punts. 
Abonar un complement per l’exigència de disponibilitat, d’activitats 
programades a les tardes i els caps de setmana fora de l’horari habitual 
de 1.360,80€ anual. De manera que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 31 
de desembre les quantitats següents: 

 

• a la partida 04.920.15002 l’import de 777,14€ corresponent al sou. 

• a la partida 04.920.1600004 l’import de 252,57€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 

SEGON.  Acceptar el compromís de convocar la Comissió de Valoració de llocs 
de treball per negociar els imports definitius d’aquests aspectes de dedicació i 
aplicar-los al Complement Específic. 
 
TERCER. Viabilitat econòmica és la que consta en cada apartat de la part 
dispositiva d’aquesta resolució. 
 
QUART. Traslladar als/les treballadors/es interessats/des els acords adoptats 
anteriorment. 
 
CINQUÈ. Ratificar pel ple a la propera sessió que es celebri.” 
 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 
 

7. TECNOLOGIES I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. ADHESIÓ AL 
MODEL D’ESTRATÈGIA SOSTENIBLE PER A UNA CIUTAT 
INTEL·LIGENT I APROVACIÓ DE L’ESTRATÈGIA ESPECÍFICA 
DE CIUTAT SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Adherir-se al model d’estratègia sostenible per a uns pobles i ciutats 
intel·ligents (Cap a una Smart Region de la demarcació de Barcelona). 
 
SEGON. Aprovar l’estratègia específica de ciutat sostenible de Vilanova i la 
Geltrú, que forma part del document “Complement de l’estratègia sostenible de 



 
 
la ciutat de Vilanova i la Geltrú emmarcada en l’estratègia general de la 
província desenvolupada per la DIPUTACIÓ DE BARCELONA” 
 
TERCER. Donar coneixement d’aquest acord a la Diputació de Barcelona.” 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

8. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I ELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE 
VILANOVATURISME. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i els membres de la comissió de l’ens VilanovaTurisme. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa perquè signi quants document siguin necessaris 
a tal efecte. 
 
TERCER. Notificar aquest acord als interessats.” 
 

9. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. RATIFICAR DECRET 
D’ALCALDIA DE DATA 15 DE DESEMBRE  DE 2014 DE 
L’ADJUDICACIÓ PER CONCURS DE LES LLICÈNCIES 
VACANTS PER EXERCIR LA VENDA NO SEDENTÀRIA AL 
MERCADAL DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“ÚNIC. RATIFICAR el decret d’alcaldia del dia 15 de desembre de 2014, que 
diu literalment el següent: 
 
“Relació de fets 
 
Vist que en data 1 d’abril de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar 
inicialment les bases reguladores del concurs per a l’adjudicació de llicències 
de venda dels llocs vacants dels mercadals de Vilanova i la Geltrú. 
 
Vist que en data 3 de juny de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la 
convocatòria del concurs per a l’adjudicació de les llicències de venda dels llocs 
vacants dels mercadals de Vilanova i la Geltrú. 
 
Vist l’informe tècnic de valoració de les sol·licituds presentades, i de conformitat 
amb la proposta d’adjudicació de les parades del Mercadal del Centre que 
realitza. 
 



 
 
Fonaments de dret 
 
1. Llei 30/1992 de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del 
Procediment Administratiu Comú; Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre 
comerç interior; Decret 336/1988, de 17 d'octubre, que aprova el reglament de 
patrimoni dels ens locals de Catalunya i demés legislació concordant. 
 
2. Reglament dels mercats de venda no sedentària aprovat inicialment pel Ple 
de l’Ajuntament en data 6 de maig de 2013 i de manera definitiva el 19 de juliol 
de 2013, havent estat publicat al BOPB el passat 5 d’agost. 
 
3. Article 53.1.r del Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de 
Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i el Decret de delegació 
d’atribucions de l’Alcalde a la Junta de Govern Local de data 21 de juny de 
2007. 
 
Per això, RESOLC:  
 
PRIMER. Adjudicar les parades següents al Mercadal del Centre: 
 

N
U

M
. P

A
R

A
D

A
  

 
 

DNI 

M
E

T
R

E
S

 

G
R

U
P

 

PRODUCTE 

182 77298829 S 3 01 FORMATGES 

183 39161473 V 6 01 MEL I PRODUCTES APICOLES 

184 46526052 L 8 03 CALÇAT  
185 Y 15363924 5 03 BOSSOS I COMPLEMENTS… 

186 38132595 K 7 05 ROBA I COMPLEMENTS 

152 39384600 K 7 05 ROBA I COMPLEMENTS 

33 49767023 Z 5 05 ROBA DE DONA I COMPLEMENTS 

 
 
SEGON. Ratificar aquesta resolució per la propera Junta de Govern Local. 
 
TERCER. Notificar la present resolució a totes les persones interessades.” 
 

10. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ SI ESCAU 
DEL CANVI DE TITULARITAT DE LA LLICÈNCIA DE LA PARADA 
NÚM. 58 DEL MERCAT DEL CENTRE. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Autoritzar el canvi de nom de la llicència de la parada núm. 58 del 
Mercat del Centre, de la que és titular el senyor amb DNI 33874939X, a favor 
de CADI CONGELATS, SL. 



 
 
 
SEGON. Advertir al nou concessionari de l’obligació d’acceptar i complir amb 
les normes del Reglament dels Mercats Municipals i les disposicions de 
l’Ajuntament que siguin aplicables. 
 
TERCER. Notificar el present acord als interessats.” 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

11. SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGÜES. DONAR 
COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA PELS QUALS ES 
CONCEDEIXEN LLICÈNCIES DE CONNEXIONS DE LES XARXES 
PRIVADES DE CLAVEGUERAM A LES XARXES PÚBLIQUES. 

 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 

12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR EL CERTIFICAT 
D’OBRES NÚM. 4 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CALER, SA, 
PER LES OBRES “EL FAR CENTRE D’INTERPRETACIÓ I 
ACOLLIDA TURÍSTICA” . 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents la certificació d’obres núm. 4 
corresponent a treballs efectuats el mes de novembre de 2014, a favor de 
l’empresa CONSTRUCCIONES CALER, SAU, amb NIF: A08615114  per les 
obres del projecte “El Far, centre d’interpretació i acollida turística”  per un 
import de QUARANTA-SIS MIL DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB 
VUITANTA-NOU cèntims  46.221,89€) amb el 21 per cent de l’IVA inclòs. 
 

13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR LA RELACIÓ 
NÚM. 3 D’OBRA EXECUTADA A DESCOMPTAR DE LA PARTIDA 
DE MILLORES OFERIDES PER CONSTRUCCIONS CALER, SA, 
DE LES OBRES “EL FAR, CENTRE D’INTERPRETACIÓ I 
ACOLLIDA TURÍSTICA”. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació núm. 3 de l’obra 
executada el mes de novembre de 2014, que s’ha de descomptar de les 
millores a què es va  comprometre, en la seva oferta, l’empresa adjudicatària 
CONSTRUCCIONES CALER, SAU, de les obres del projecte “El Far, Centre 
d’interpretació i acollida turística”, amb un cost  de vuit mil cent quaranta-vuit 
euros amb vuitanta-sis cèntims ( 8.148,86€) amb el 21 per cent de l’IVA inclòs. 
Aquest import no representa cap cost per a l’ajuntament. “ 
 

14. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR LA 
CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 13 A FAVOR DE COPCISA PER 
LES OBRES DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ I MILLORA DEL PAS 
SOTA LA VIA DEL CARRER LLIBERTAT. 

 



 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la certificació d’obres núm. 13 
corresponent a treballs efectuats el mes de novembre de 2014, a favor de l’ 
empresa COPCISA, SA, per les obres del projecte “Ampliació i millora del pas 
sota la via del carrer de la Llibertat i reurbanització del tram del carrer entre el 
carrer dels Forn del Vidre i de l’Àncora”, per un import de VINT-I-VUIT MIL 
CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SIS  CÈNTIMS  ( 28.176,06€) amb el 21 
per cent de l’IVA inclòs. 
 

15. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA 
SOL·LICITADA PER 46211800Q, PER A REPARAR LA COBERTA 
I REHABILITAR LES FAÇANES DE L’HABITATGE, SITUAT AL 
CAMÍ DE L’ORTOLL, 14 (EXP. OBRES 658/2014).   

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per 
46211800-Q, per a fer obres de reparació de la coberta i rehabilitació de les 
façanes, al camí de Sant Gervasi (Villa Dolores) (Exp.000658/2014-OBR), 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables. 
 

16. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA 
SOL·LICITADA PER 52217246R, PER A ADDICIÓ D’UNA 
SEGONA PLANTA DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR, A LA 
RAMBLA DE SALVADOR SAMÀ, NÚM. 23. (EXP. OBRES 
826/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per 
52217246-R, per a fer obres d’addició d'una segona planta de l'habitatge 
unfamiliar, situat a la rambla de Salvador Samà,  núm. 23, (Exp.000826/2014-
OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i 
jurídic favorables. 
 

17. 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 77267096E, per a reparar frontals dels balcons, al carrer 

de Sant Onofre, núm. 82.  (808/2014) 
 
2. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar juntes 

d’unió del baixant de la façana al carrer de les Balears, núm. 49. (exp. obres 
942/2014) 

  
3. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar i pintar la 

façana al carrer de les Canàries, núm. 38. (966/2014) 
 



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

i altres elements comuns, al carrer de Josep Coroleu, núm. 159. (exp. obres 
1050/2014)  

 
5. Sol·licitud presentada per X5891144Q, per a reformar bany i cuina i fer treballs de 

fusteria i pintura, al carrer de les Canàries, núm. 18, 2n. 2a. (exp. obres 1065/2014) 
  
6. Sol·licitud presentada per 22300638E, per a legalitzar piscina al carrer de les 

Xicrandes, núm. 1. (exp. obres 1071/2014) 
  
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS  
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals  
 
1. Sol·licitud presentada per INDOMI, SL, per fer obres per adequació d’un local per 

l’activitat de Bar-Restaurant a la Rambla de la Pau, núm. 6. (exp. obres 
1042/2014-OBR).  

 
2. Sol·licitud presentada per 4735627-M, per fer obres d’adequació d’un local per 

instal·lar un taller de reparació de vehicles amb rètol, a la Rambla dels Països 
Catalans, núm. 18, Nau 15. (exp. obres 959 /14-OBR)   

 
18. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS 
RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions 
prèvies i declaracions responsables presentades per l’interessat. 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per CDIAP GARRAF, per ampliar la superfície del 

servei de desenvolupament infantil i atenció precoç al carrer de Cristòfol 
Raventós, núm. 13-1A, 1a planta. (exp. act. 518/14) 

 
2. Comunicació presentada per 47634395S, per instal·lar un despatx de 

psicoteràpia com a local compartit amb exp. 20/2014 a la rambla Principal, núm. 
67, 2n.  (exp. act. 19/14) 

 
3. Comunicació presentada per 52423311D, per instal·lar un centre psicològic com 

a local compartit amb exp. 19/2014 a la rambla Principal, núm. 67, 2n. (exp. act. 
20/14) 

 
19. MEDI AMBIENT. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONCESSIÓ 

DE PRÒRROGA DE LLICÈNCIES TEMPORALS D’HORTS 
URBANS ECOLÒGICS, I DE LA FINALITZACIÓ D’AQUELLES 
AUTORITZACIONS QUE NO SIGUIN OBJECTE DE PRÒRROGA. 

 



 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la concessió de PRÒRROGA de llicència d’ocupació 
temporal d’hort urbà ecològic, amb la durada màxima d’UN (1) ANY, als titulars 
següents: 
 
Núm. parcel.la  NIF –interessat Valoració Obtenció pròrroga 
1  40 825 864 J  si 
3  35 112 470 A  si 
5  52 214 676 F  si 
7  77 281 189 Q  si 
8  37 692 531 Q  si 
13  74 987 969 B  si 
16  38 073 511 R  si 
21  08677203 Q  si 
24  46 037 148 A  si 
26  36 506 619 F  si 
27  52 429 344 Q  si 
28  37 681 127 C  si 
33  47 632 062 M  si 
34  X 23 747 77 G  si 
38  83 54 98 V  si 
 
SEGON. Aprovar la FINALITZACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ d’ocupació temporal 
d’hort urbà ecològic, prèvia acta de comprovació tècnica, als titulars següents: 
 
Núm. parcel.la  NIF -interessat 
1     40825864J 
2     37303755D 
4     40979118H 
12     36561209H 
15     37231663E 
17     Q5800102E 
18     G58219874 
22     52213131A 
25     54043820F 
31     42156587W 
35     25137283P 
37     47835551J 
40     43701830J 
41     G64705981 
 
TERCER. Facultar la regidora de Medi Ambient perquè en nom de la 
corporació signi quants documents siguin necessaris per a la formalització del 
present acord. 
 
QUART. Notificar als interessats els acords que els siguin pertinents.” 



 
 
 

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. 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

20. ESPORTS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I EL FUTBOL CLUB BARCELONA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
“PRIMER. Aprovar el Conveni de Col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Fundació Futbol Club 
Barcelona per al desenvolupament del projecte “FutbolNet” al municipi de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa o regidora en qui aquesta delegui per a la 
signatura de tota la documentació que sigui necessària per a la formalització 
del present acord.” 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

21. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
PRÒRROGA DEL SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ I 
DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST ANUAL DEL 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. PRORROGAR el contracte administratiu amb l’empresa 
TRANSPORTS CIUTAT COMTAL, SA, per al servei de transport públic 
col·lectiu urbà de viatgers del municipi de Vilanova i la Geltrú fins a 31 de gener 
de 2016.   
 
SEGON. Aprovar  la modificació del pressupost anual de l’any 2014, reduint-se 
en 119.402, 73 € la partida d’amortització de vehicles. 
  



 
 
TERCER.  Aprovar la incorporació al pressupost anual de 2016 dels 
119.402,73 € en amortització de vehicles afegint els interessos legals 
corresponents. 
 
QUART. Aprovar una actualització de la subvenció mensual amb caràcter 
d’aportació base de 58.719,55 €, amb efectes des de l’1 de juliol de 2014, a 
càrrec de l’aplicació 54.440.22300 del pressupost vigent, segons el detall del 
punt  5 d’aquesta proposta.  
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord a l’empresa adjudicatària TRANSPORTS 
CIUTAT COMTAL, SA, atorgant 15 dies hàbils a fi que en dit termini pugui 
formular les al·legacions que consideri oportunes 
 
SISÈ. Sol·licitar la RATIFICACIÓ PEL PLE de l’Ajuntament de Vilanova els 
presents acords.” 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 10,15 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                               Isidre Martí Sardà 
 
   


