
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  4 
DE NOVEMBRE  DE 2014 

 

Acta núm. 40 

 

ASSISTENTS:  
 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 
 ARIADNA LLORENS GARCIA 

GLÒRIA GARCIA PRIETO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBA PUJOL 
 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
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 28 D’OCTUBRE DE 
2014. 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local del dia 28 d’octubre de 2014. 
 

2.  SECRETARIA GENERAL. FE PÚBLICA. DONAR COMPTE 
SENTÈNCIES 3 TRIMESTRE 2014. 

 



 
 

Es dóna compte de les següents sentències: 
 
A) Sentència núm. 159/12, dictada pel Juzgado Contencioso Administrativo 
14, en el procediment abreujat 445/2012-AA, en relació a la interposició del 
recurs contra la desestimació per silencio, que posteriorment ha estat resolta 
de forma expressa en resolució de 31 de gener de 2013 de l’Alcaldia de 
lAjuntament de Vilanova i la Geltrú, que desestima la reclamació de 
responsabilitat formulada, pels danys ocasionats a conseqüència de la caiguda 
en el vestuari de la piscina que gestiona l’empresa concessionària Parc del 
Garraf Sport, AIE. I que transcrita literalment diu: 
 
“FALLO: 
 
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
representación procesal contra el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú.  Sin 
costas. 
 
Contra esta sentencia no cabe interponer recurso ordinario alguno.” 
 
 
B) Sentència núm. 149/14, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 6, en el 
recurs PA 466/12 B, en relació a la interposició del recurs contra la 
desestimació del recurs de reposició interposat contra la desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel recurrent pels danys 
patits al seu vehicle mentre circulava el dia 14-5-2011, per l’av. de Rocacrespa 
com a conseqüència del desplaçament d’una tapa de claveguera degut a les 
pluges. I que transcrita literalment diu: 
 
“Decisió: 
 
Desestimar el recurs contenciós-administratiu presentat contra AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ, sense imposició de les costes processals. 
 
Notifiqueu aquesta sentència a les parts, amb l’advertiment que no es pot 
interposar recurs ordinari d’apel·lació en contra, d’acord amb el que preveu 
l’article 81 de la Llei jurisdiccional.”  
 
C) Sentència núm. 173/14, dictada pel Juzgado Contencioso Administrativo 2, 
en el procediment abreujat 222/2012-Y, en relació a la interposició del recurs 
contra el decret de l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de data 
19 d’abril de 2012, que va desestimar la petició de responsabilitat patrimonial 
presentada per l’actora pels danys soferts en l’habitatge situat al carrer de 
València, núm. 35, com a conseqüència de les vibracions produïdes per les 
obres d’urbanització del sector Llimonet, i que transcrita literalment diu: 
 
“FALLO: 
 



 
 

Que debo ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra el Decreto de la Alcaldesa del Ayuntamiento 
de Vilanova i la Geltrú, de fecha 19 de abril de 2012, por el que se desestimó la 
petición de responsabilidad patrimonial presentada por la actora por los daños 
sufridos en la vivienda sita en la calle Valencia,  35, como consecuencia de las 
vibraciones producidas por las obras de urbanización del sector Llimonet, y 
CONDENO al AYUNTAMIENTO DE VILANOVA I LA GELTRÚ y a ACCIONA 
INFRAESTRUCTURA, S.A., de forma solidaria a que abonen a la actora la 
cantidad de 2.500 euros, y sin que proceda la imposició del pago de costas 
procesales.” 
 

    3. SECRETARIA GENERAL. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI 
ESCAU, DE L’INICI DEL PROCEDIMENT DE MUNICIPALITZACIÓ 
DEL SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DELS PARCS I 
JARDINS DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ, ZONA A. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. INICIAR L’ESTUDI per a la municipalització del servei de neteja i 
manteniment de parcs i jardins del municipi, Zona A, REQUERINT ELS 
SEGÜENTS INFORMES, en un termini no superior a QUINZE (15) DIES: 

 
I. Al Cap de Servei de Serveis Viaris, Informe relatiu a les següents 

qüestions: 
a. Aspectes econòmics rellevants en el cas de municipalització del 

servei. 
b. Aspectes organitzatius i de gestió sobre la conveniència de la 

municipalització. 
 

II. Al Cap de Recursos Humans, Informe jurídic respecte: 
  

a. A la eventual obligatorietat de subrogació del personal del servei 
en cas de municipalització.  

b. Tant en la situació d’obligatorietat de la subrogació com en el cas 
contrari, quantificació dels costos anuals de la contractació del 
personal en cas de subrogació.  

c. Caldrà, per tant, que s’efectuï pronunciament, també sobre la 
viabilitat de la incorporació del personal a la plantilla municipal, 
ateses les limitacions legals respecte al Capítol I actuals.  

 

A la vista dels anteriors informes, i en un termini no superior a DEU (10) DIES des 
de la seva recepció, REQUERIR AL SECRETARI I l’INTERVENTOR 
MUNICIPAL per a que redactin Informe conjunt de Secretaria-Intervenció, 
respecte a la repercussió econòmica total de la operació. 

 



 
 

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als Caps de Servei de Serveis 
Viaris, Recursos Humans i als òrgans de representació dels treballadors i a 
CESPA, S.A., als efectes de que puguin realitzar les al·legacions que 
considerin oportunes, en un termini màxim de 20 dies naturals. 
 
TERCER.- NOMENAR director del projecte, per a centralitzar els informes i 
donar l’impuls pertinent al procediment.” 

 
   4. SECRETARIA GENERAL. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI 

ESCAU, DE L’ASSUMPCIÓ DELS CRITERIS DE CONTRACTACIÓ 
RECOLLITS A LA LLEI 15/2014, DE RACIONALITZACIÓ DEL 
SECTOR PÚBLIC. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Assumir el criteri de contractació establert a la normativa relacionada 
als antecedents, exigint el requisit d’exigència energètica contingut a la Disposició 
Addicional Tretzena i a l’Annex  de la “Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
racionalitzación del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa”. 
 
SEGON. Notificar el present acord als quatre coordinadors, per a que en facin 
trasllat als caps de servei adscrits a la seva àrea.” 
 

    5. SECRETARIA GENERAL. CONTRACTACIÓ. ALLIBERAMENT, SI 
S’ESCAU, DE PARTIDES PRESSUPOSTADES A LA PARTIDA DE 
DEFENSA JURÍDICA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Alliberar l’import de DEU MIL EUROS (10.000 €) de la partida 
07.169.22799 (defensa jurídica), destinats al pagament de DIGESTUM LEGAL, 
SCP. 
 
SEGON.  Traslladar aquests acords als caps de servei corresponents.” 
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

    6. HISENDA. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2014/33, per un import de CENT CINQUANTA-DOS MIL  CENT TRETZE 
EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (152.113,35€).. 
 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 
 



 
 

    7. EDUCACIÓ. PLANS OCUPACIÓ ALTERNATIUS-MESURES 
ACTIVES D’INSERCIÓ PER A PERSONES DESTINATÀRIES DE 
LA RMI. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER. Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball, com a ens 
instrumental dependent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta 
causa i dóna continuïtat a les polítiques i activitats desenvolupades per la 
Regidoria d’Educació i Treball, la realització de la realització del PROGRAMA 
DE MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ PER A PERSONES DESTINATÀRIES 
DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ, en base la resolució positiva del SOC, 
ordre EMO /220/2014, modificada per l’ordre EMO/232/2014. 
 
SEGON. L’Ajuntament cofinançarà la part del Programa de mesures actives 
d’inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d’inserció, que no 
cobreix la subvenció del SOC, concretament la quantitat de SETANTA-UN MIL 
CENT DIVUIT EUROS (71.118€). 
 
TERCER. Transferir a l’IMET la quantitat esmentada, prèvia modificació de 
crèdit.” 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

    8. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ANNEX AL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ PRIVADA DE 
L’AUDITORI I L’ORQUESTRA D’ADHESIÓ AL PROGRAMA 
APROPA CULTURA, SIGNAT EL 12 DE FEBRER DE 2013. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la signatura de l’annex al 
conveni de col·laboració amb la Fundació privada de l’Auditori i l’Orquestra 
d’adhesió al Programa APROPA CULTURA signat el 13 de febrer de 2013. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

    9. SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA. INTERRUPCIÓ 
DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A ABONATS AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“D’acord amb el que diu la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i, d’acord amb aquesta, la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, que delimiten l’àmbit de l’autonomia municipal, i 
concretament els seus articles 21.1.s), 25.1) i 63.2 1), respectivament, i que 
atorguen al municipi la competència sobre el servei públic de subministrament 



 
 

d’aigua, i el 31.1 del Reglament del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua 
Potable. 

 
Examinar l’escrit del gerent de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú 
SAM, al que s’acompanya una relació d’abonats al Servei, que tenen rebuts 
pendents de pagament, aquesta Junta de Govern Local, coneguts els 
antecedents que s’incorporen a aquesta proposta, acorda: 

 
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.” 
 

10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR L’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE DE LES OBRES “CONSTRUCCIÓ PISTA 
POLIESPORTIVA EXTERIOR COBERTA ADJUNTA AL PAVELLÓ 
POLIESPORTIU DEL GARRAF, LOT II.” 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar l’adjudicació del contracte 
d’obres del projecte “Construcció pista poliesportiva exterior coberta adjunta al 
pavelló poliesportiu del Garraf”,  corresponent al LOT II, a l’empresa ROCA 
GÓMEZ, SL, amb NIF: B-08593543 i domicili a la Ronda d’Europa, núm. 61, 
08800 Vilanova i la Geltrú, per import de dos-cents dos mil quatre-cents 
setanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims (202.475,23€), més quaranta-dos mil 
cinc-cents dinou euros amb vuitanta cèntims (42.519,80 €) del 21 per cent de 
l’IVA, que fa un import total de dos-cents quaranta-quatre mil nou-cents 
noranta-cinc euros amb tres cèntims (244.995,03 €) amb l’IVA inclòs. 

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

DEL CONTRACTE MENOR PER A LA REFORMA DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL PARC DE RIBES ROGES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la Memòria valorada i el plec de clàusules administratives 
particulars que regirà el contracte per a l’execució de les obres de reforma i 
millora de l’enllumenat públic del Parc de Ribes Roges, redactada per part de 
l’enginyer tècnic municipal, per un import de  quaranta-sis mil setanta-nou 
euros amb quaranta-un cèntims (46.079,41€) més nou mil sis-cents setanta-sis 
euros amb seixanta-vuit cèntims (9.676,68€) del 21 per cent de l’IVA, que fan 
un total de CINQUANTA-CINC MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS 
AMB NOU CÈNTIMS (55.756,09€). 
 



 
 

SEGON. Adjudicar el contracte menor per a la realització de les obres de 
“Reforma i millora de l’enllumenat públic del Parc de Ribes Roges” de Vilanova 
i la Geltrú, d’acord amb l’informe tècnic emès per part de l’enginyer tècnic 
municipal, a l’empresa SECE, SA, amb NIF: A08001182 i domicili al carrer de 
Roser Dolcet, núm. 29, Pol. Ind. 08800 Vilanova i la Geltrú, per l’import de 
trenta-nou mil vint-i-quatre euros amb quaranta-cinc cèntims (39.024,45€) més 
vuit mil cent noranta-cinc euros amb tretze cèntims (8.195,13€) del 21 per cent 
per cent de l’IVA, que fan un total de QUARANTA-SET MIL DOS-CENTS 
DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (47.219,58€). 
 
Aquestes obres s’executaran d’acord amb el que estableix el plec de clàusules 
administratives que regeix aquest contracte, el qual ha estat acceptat pel 
contractista. 
 
TERCER. Aquest import anirà a càrrec de la partida 10.439,62200 (Inversions 
Barri de Mar) del Pressupost d’Inversions Municipal. 
 
QUART. Que aquest acord sigui notificat al contractista en el termini de deu 
dies, i que se’l requereixi perquè presenti el document que acrediti haver 
constituït la garantia definitiva corresponent al 5% del pressupost del contracte, 
sense incloure l’impost sobre el valor afegit i que puja la quantitat 1.222,50 
Euros. 
 
Aquesta garantia es constituirà mitjançant aval bancari o en qualsevol altra 
forma legal, prevista per als contractes municipals o de l’Estat, a la Dipositaria 
d’aquest Ajuntament, en el termini de deu dies a comptar des de la data de 
notificació del present acord. 
 
Es farà constar a l’aval que aquest tindrà validesa fins que l’Administració 
autoritzi la seva cancel·lació.” 
 

12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA A 
PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E., PER A CONSTRUIR 3 
PISTES DE PÀDEL A LA RONDA IBÈRICA, NÚM. 60. (EXP. 
OBRES 866/2014).  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per 
PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E., amb NIF: V6293851-9, per a construir 3 
pistes de pàdel, a la ronda Ibèrica, núm. 60. (Exp.000866/2014-OBR) d'acord 
amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, i 
amb condicions particulars i generals. 
 

13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LES 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER 
DELEGACIÓ D’ALCALDIA. 

 



 
 

Es dóna compte de les llicències urbanístiques aprovades per decret per 
delegació d’alcaldia. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per ONCE, per a retirar quiosc situat davant del carrer del 

Greco, núm.  15. (exp.  obres 785/2013)    
 

2. Sol·licitud presentada per a repintar motllures de la façana i reixes de les 
finestres a nivell de planta baixa, al carrer dels Escolapis, núm. 3, bxs.  (exp.  
obres 811/2014) 

    

3. Sol·licitud presentada per a reparar voladís i façana al carrer de les Casernes, 
núm. 21. (exp.  obres 851/2014) 

    

4. Sol·licitud presentada per a reparar tanca al carrer d’Isaac Peral, núm. 9. (exp.  
obres 856/2014) 

    

5. Sol·licitud presentada per FAMILIA GALLEGO MARTÍNEZ, per a reparar fals 
sostre per filtracions d’aigua, al carrer de la Unió, núm. 44. (exp.  obres 
863/2014)   

  

6. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la 
façana a la ronda de la Mar Mediterrània, núm. 9A.  (exp.  obres 870/2014) 

    

7. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar i 
canviar les rajoles de les terrasses, al carrer del Prat, núm. 34-36.  (exp.  obres 
872/0214)   

  

8. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar voladís 
del balcó, al carrer de Lleida, núm. 9. (exp.  obres 877/2014) 

    

9. Sol·licitud presentada per OBRAS QUINTANA, SA, per a reparació puntual de la 
cornisa de la façana al carrer de Miguel de Cervantes, núm. 5. (exp.  obres 
884/2014) 

    

10. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a construir 
rampa a la plaça de Cal Ganeta, núm. 4. (exp.  obres 886/0214) 

    

11. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 4 m per 
a connexió de servei de gas al carrer de l’Aigua, núm. 12. (exp.  obres 476/2014)   

  
12. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 5 metres 

per a subministrament de gas, al carrer Major, núm. 85. (exp.  obres 649/0214) 
 

13. Sol·licitud presentada per ENDESA, per a obrir rasa de 62 m i 46 m per a 
connexió de servei de baixa i alta tensió al carrer de l’Àncora, i de les Canàries.  
(exp.  obres 403/2013) 

    



 
 

14. Deixar en suspens la tramitació de la sol·licitud presentada per GAS NATURAL 
SDG, SA, per a obrir rasa de connexió de servei de gas al carrer de John 
Lennon, núm. 14.  (exp.  obres 842/2014) 

    

15. Deixar en suspens la tramitació de la sol·licitud presentada per GAS NATURAL 
SDG, SA, per a obrir rasa de connexió de servei de gas a l’avinguda del Sis 
Camins, núm. 39. (exp.  obres 841/2014) 

    

16. Deixar en suspens la tramitació de la sol·licitud presentada per GAS NATURAL 
SDG, SA, per a obrir rasa de connexió de servei de gas a l’avinguda d’Eduard 
Toldrà, núm. 32. (exp.  obres 887/2014)    

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per STRADIVARIUS ESPAÑA, SA, per a canviar mobiliari i 

decoració de local comercial a la rambla Principal, núm. 33. (exp.  obres 
831/2014)  

 

2. Sol·licitud presentada per PROJECTES D’ESTRUCTURES I TOPOGRAFIA 
BARCELONA, per a legalitzar obertura entre les naus 17 i 18 per a ampliar 
gimnàs, a la ronda d’Europa, núm. 74. (exp.  obres 860/2014) 

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

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

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

1. Comunicació presentada per a reformar el bany, al carrer de Ramon y Cajal, 
núm. 22, 1r. 1a. (exp. obres 845/2014) 

 
2. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer de 

Carlets, núm. 19, 5è. (exp. obres 849/2014) 
 
3. Comunicació presentada per a reparar tanca al carrer del Molí de Vent, núm. 29. 

(exp. obres 852/2014) 
 
4. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a la rambla de 

Salvador Samà, núm. 47. (exp. obres 853/2014) 
 
5. Comunicació presentada per a canviar rajoles de la cuina al carrer de la 

Providència, núm. 46. (exp. obres 861/2014) 
 
6. Comunicació presentada per a reposar rajoles de la cuina al carrer del Pare Garí, 

núm. 43,  2n-1a. (exp. obres 874/2014) 



 
 

 
7. Comunicació presentada per a reparar goteres del terrat, al carrer de 

l’Argenteria, núm. 3. (exp. obres 876/2014) 
 
8. Comunicació presentada per a reformar cuina com a conseqüència d’un incendi, 

a l’avinguda de Vilafranca del Penedès, núm. 26 bis. (exp. obres 879/2014) 
 
9. Comunicació presentada per a instal·lar parquet i pintar al passeig Marítim, núm. 

104, àtic 4a. (exp. obres 882/2014) 
 
10. Comunicació presentada per a canviar rajoles de cuina i bany al carrer de 

Mallorca, núm. 18, 4t.1a. (exp. obres 885/2014) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 

 
1. Comunicació presentada per EUROPA 2015, SL, per instal·lar un supermercat al 

carrer del Doctor Zamenhof, núm. 23, bxs. 3a. (exp. act 474/14).  
 
2. Comunicació presentada per NATURALMANIA, SL, per instal·lar una activitat de 

venda de fruites i verdures a l’avinguda del Garraf, núm. 15, bxs. 2a. (exp. act 
478/14) 

 
REPAR. Annex III 
 
1. Comunicació presentada per RESTAURANT LA PARADETA, SCP, per canviar 

de nom un bar restaurant a l’avinguda d’Eduard Toldrà, núm. 60. (exp. act 
459/14) 

 
2. Comunicació presentada per instal·lar un bar a l’avinguda de Vilafranca del 

Penedès, núm. 54. (activitat existent) (exp. act 460/14) 
 
3. Comunicació presentada per EL RACÓ DE LES COLS, SCP, per canviar de nom 

un bar a la plaça de les Cols, núm. 12. (exp. act 330/14) 
 
4. Comunicació presentada per CLUB GASTRONÓMIC DEL GARRAF, SL, per 

adaptar-se a la normativa vigent el bar restaurant del carrer de l’Arquebisbe 
Armanyà, núm. 8. (exp. act 480/14) 

 
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 
 

15. SECRETARIA GENERAL. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI 
ESCAU, DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ, L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES I 
SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
D’OBRA I GESTIÓ DE L’APARCAMENT DE L’HOSPITAL 
RESIDÈNCIA SANT CAMIL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el conveni entre l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i Serveis 
d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú d’obra i gestió de l’Aparcament de 
l’Hospital-Residència Sant Camil: 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

16. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER 
GENERALITAT DE CATALUNYA-DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT, NIF S0811001-G, PER A FER OBRES DE 
REFORMA I D’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANT JORDI AL 
CARRER DE LA MARE ISABEL VENTOSA, NÚM. 10. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per 
GENERALITAT DE CATALUNYA (ENSENYAMENT), S0811001-G, per a fer 
obres de reforma i d’ampliació de l'escola Sant Jordi, situada al carrer de la 
Mare Isabel Ventosa, núm. 10, (Exp.000771/2014- OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 
 
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 
accidental. 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                               Josep Gomariz Meseguer 
 
 
 


