
 

 

 
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  29 

D’ABRIL DE 2014 
 

Acta núm. 17 

 

Assistents: 

NEUS LLOVERAS MASSANA 
ARIADNA LLORENS GARCIA 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ  VERA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
 BLANCA ALBÀ I PUJOL 
   
SECRETARI 
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. 
 
El Sr. GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ, excusa la seva assistència. 
 
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  
22 D’ABRIL DE 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 22 d’abril de 2014. 

 



 

 

2. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ, 
PER REDUCCIÓ, DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’URGÈNCIA DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
“PRIMER. MODIFICAR, amb efecte a partir de l’1 de març de 2014, el contracte 
del servei d’acolliment residencial d’urgència 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 fix del contracte, amb la reducció del 10% aplicada, serà 
de 6.566,49 € (SIS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB 
QUARANTA-NOU CÈNTIMS) més el 10% d’IVA, i les factures mensuals 
resultants seran de 547,21€ + 54,72 IVA (total 601,93€). 

 
SEGON. Aprovar la minuta de la modificació del contracte que s’adjunta com a 
Annex. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa HOSTAL CAN GATELL, SCP, amb 
domicili al carrer de Puigcerdà, núm. 16, 08800 de Vilanova i la Geltrú, i CIF J-
60890738. 
 
QUART. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 
S’acorda tractar els punts 3 i 4 conjuntament. 
 

3. SECRETARIA GENERAL. INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA 
MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
TURÍSTICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
 
4. SECRETARIA GENERAL. INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA 

MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI DE CONSERGERIA I PETIT 
MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, RECEPCIÓ-
VIGILÀNCIA D’ATENCIÓ A LA CENTRALETA TELEFÒNICA DE 
L’EDIFICI CENTRAL I DE L’EDIFICI NEÀPOLIS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. INICIAR L’ESTUDI per a la municipalització del Servei de d’informació 
i atenció turística de Vilanova i la Geltrú, REQUERINT ELS SEGÜENTS 
INFORMES, en un termini no superior a QUINZE (15) DIES: 

 
I. 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.  

 

II. Al Cap del Servei de Promoció Econòmica, per tal de redactar un Informe 
Econòmic respecte a les conseqüències de la subrogació, en contraposició 
amb la situació actual i amb la contractació mitjançant concurs del servei. 
Tanmateix, caldrà que aquest informe faci referència als costos de 
desistiment del procediment de contractació actualment en licitació.  
 

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 al procediment a seguir i la repercussió econòmica total de la operació. 

 
SEGON. INICIAR L’ESTUDI per a la municipalització del Servei de Consergeria  
d’instal·lacions esportives i vigilància i recepció de l’edifici central de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, REQUERINT ELS SEGÜENTS INFORMES, en un termini 
no superior a QUINZE (15) DIES: 

 
I. 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. Es proposa que aquest Informe sigui 
consensuat amb els òrgans de representació sindical de l’Ajuntament. 

 

II. Als Caps del Servei d’Esports i de Serveis Generals, per tal de redactar un 
Informe Econòmic conjunt respecte a les conseqüències de la subrogació, 
en contraposició amb la situació actual i amb la contractació mitjançant 
concurs del servei. Tanmateix, caldrà que aquest informe faci referència als 
costos de desistiment del procediment de contractació actualment en 
licitació.  
 



 

 

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 al procediment a seguir i la repercussió econòmica total de la operació. 

 
TERCER. NOTIFICAR la present resolució als òrgans de representació dels 
treballadors i a les actuals empreses adjudicatàries dels contractes als efectes 
de que puguin realitzar les al·legacions que considerin oportunes, en un termini 
màxim de 20 dies naturals.” 

 
5. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE CRITERIS 

INTERPRETATIUS DE L’ESTAT I DE LA GENERALITAT EN 
RELACIÓ A LA LRSAL. 

 
Es dóna compte de les notes interpretatives del Ministeri d’Hisenda i de la 
Generalitat de Catalunya sobre la llei 27/2013, de 27 de desembre, de Reforma 
i sostenibilitat de l’administració local. 
 
1.- El passat 30 de desembre de 2013 es va publicar al BOE la Llei 27/2013, de 
17 de desembre, de Racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que 
va modificar, entre d’altres, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases 
del règim local. 
 
2.- Atès l’abast i profunditat d’aquesta reforma legislativa, el passat mes de 
març el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de l’Estat va publicar 
les següents notes interpretatives sobre la reforma local, que s’adjunta com a 
document annex a aquesta proposta. 
 
3.- La Generalitat de Catalunya també va publicar amb posterioritat una nota 
explicativa sobre la interpretació que cal donar a la nova reforma local, que 
s’adjunta com a document annex a aquesta proposta. 
 
4.- La interpretació de la reforma que sostenen l’Estat i la Generalitat són 
diferents i en alguns aspectes es contraposen. Això no obstant, les dues 
postures es troben suficientment fonamentades en dret i a falta de 
pronunciaments jurisdiccionals que determinin quina d’elles és la que haurà de 
prevaldre, l’Ajuntament en l’exercici de les seves competències haurà de 
decidir quina és la interpretació de la norma que més s’ha diu a la legalitat i als 
interessos públics municipals. 
 
5.- En particular, s’ha de fer esment de la contradicció existent en la 
interpretació sobre les competències municipals que cal considerar com a 
pròpies, impròpies o delegades. A grans trets, el Ministeri d’Hisenda considera 
que les matèries sobre les quals el municipi ostenta competències pròpies són 
les contingudes al llistat de l’article 25 LBRL; i les matèries que queden fora 
d’aquest llistat si es volen exercir s’han de fer com a competència delegada o 



 

 

impròpia seguint els tràmits i amb els requisits que estableix la pròpia llei. 
D’altra banda, la tesi que defensa la Generalitat de Catalunya és la de que 
l’Estatut d’autonomia de l’any 2006 atorga competències als governs locals en 
d’altres matèries que no estan previstes a l’actual article 25 LBRL i que cal 
considerar com a pròpies del municipi i per tant es poden exercir per aquests 
sempre i quan existeixi la corresponent legislació sectorial que la concreti. 
 
De la qual cosa es dóna compte a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, 
als efectes que tingui coneixement d’aquesta situació i valori les actuacions 
que, en el seu cas, calgui realitzar al respecte.  

 
6. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ INCOACIÓ EXPEDIENT 

PER ALIENACIÓ DE VÀRIES PARCEL·LES (15) DE TITULARITAT 
MUNICIPAL, INSCRITES AL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 “PRIMER.  Incoar expedient per alienar, mitjançant concurs o subhasta 
pública, en funció de l’adscripció al Patrimoni públic de sòl i habitatge, els béns 
patrimonials que es detallen a continuació: 

 
(273.3)  Rbla. de Pep Ventura / Plaça de Bordegassos        
(273.4)  Carrer del Bages/ Av. de Vilafranca             
(287.1)  Carrer del  les Gralles/ C. Vall de Gitanes   
(268.4)  Passeig de la Fita / C. de Panxo Ferrer             
(268.5)  Carrer de Panxo Ferrer, 9                                 
(298.1)  Carrer d’Antoni M. Alcover  
(298.2)  Carrer d’Antoni M. Alcover / c. de Joan Brossa 
(219A)  Carrer del Riu Ebre, 21C 
(37E)  Carrer del Riu Duero / C. de la Turbina / C. del Fraig 
(208.40) Carrer del Quixot, 40 
(289.2)  Carrer de la Ceràmica, 2 
(289.3)  Carrer del Ciment, 5 / c. de l’Acer, 1 
(292.1)  Carrer Coll d’en Ferran 
(219)  Carrer de l’Aneto núms. 35, 37, 39,18 i 2 ( 5 parcel.les) 
(217.1)  Carrer dels Pardals, 19 (65,73%) 
 
       

SEGON.  Que s’emetin en el termini d’una setmana els informes tècnics, 
jurídics i econòmics següents: 

 
- Informe urbanístic en relació als immobles, determinant si el béns es 

troben incorporats al Patrimoni públic de sòl i habitatge, així com la 
taxació pericial amb les càrregues urbanístiques, arquitecte tècnic.  

- Certificat del Secretari de la qualificació jurídica del bé 
- Informe sobre la conveniència i necessitat d’alienar el bé, Regidoria 

d’Hisenda. 



 

 

- Elaborar el plec de clàusules administratives particulars que haurien de 
regir l’alienació, per la Secretaria municipal. 

- Informe sobre el recursos ordinaris del pressupost municipal, sobre els 
aspectes legals amb transcendència econòmica referents a l’alienació 
prevista, pel Departament d’Intervenció 

- Informe de Secretaria sobre la legalitat del procediment seguit, sobre el 
plec de clàusules esmentat  i sobre les ulteriors  actuacions a realitzar. 

 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
7 ALCALDIA. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I AMICAL DE 
MAUTHAUSEN I ALTRES CAMPS I DE TOTES LES VÍCTIMES 
DEL NAZISME A ESPANYA. 

 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 

8 ALCALDIA. APROVACIÓ CONVOCATÒRIA DE LES 
SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS I ASSOCIACIONS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la Convocatòria de 
subvencions destinades a entitats i associacions de Vilanova i La Geltrú per 
l’any 2014. 
 

9 SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI PER 
A LA CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL PER PART DE PRYSMIAN A 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A 
L’ESTABLIMENT D’UN SERVEI DE BANC DE QUEVIURES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el conveni de cessió d’ús d’un 
local per part de Prsymian Spain, S.A.U i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
per a l’establiment d’un servei de banc de queviures.  
 

10. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ A 
LA TAULA DE SALUT MENTAL DEL GARRAF. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents adherir-se a la Taula de Salut Mental 
del Garraf. 

 
11. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 

APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2014/10. 
 
 



 

 

SERVEIS A LA CIUTAT 
 
12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR INICIALMENT 

L’ESTUDI DE DETALL DE LA ZONA DE RIBERA DEL PORT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar inicialment l’Estudi de Detall de 
la Zona de Ribera del Port de Vilanova i la Geltrú, promogut per Ports de la 
Generalitat i redactat per DGA Arquitectura Vilanova, SLP, de conformitat amb 
els informes tècnic i jurídic favorables, incorporats a l’expedient.  
 

13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
SENTÈNCIA NÚM. 44/2014, RELATIVA AL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.541/2011-C CONTRA 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Es dóna compte de la Sentència núm. 44/2014, dictada en data 5 de febrer de 
2014, pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el recurs 
ordinari núm. 541/2011-C, contra L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 
 
El dit recurs s’interposà contra l’acord de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de 28 de juny de 2011, que diu :  
 

“PRIMER. Aprovar i homologar el Pla d’Autoprotecció, regulat en 
l’article 46 del Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives, 
d’acord am la normativa de protecció civil que preveu les emergències que 
es poden produir com a conseqüència del desenvolupament del festival. 
 
SEGON. Concedir llicència municipal per al desenvolupament 
d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter esporàdic i 
extraordinari, a l’entitat  “ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE”, per a 
la celebració del festival de música “NOWA REGGAE 2011” en l’espai de 
l’equipament “Molí de Mar” d’aquest municipi, com un dels esdeveniments 
dins la programació d’actes culturals, recreatius i d’oci corresponent a 
aquest període estiuenc, de conformitat amb els articles 108 a 117 del 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010, 
de 31 d’agost) i restant normativa aplicable, amb el següent detall:  
 
• Lloc de realització: espai de l’equipament “Molí de Mar” (Pujada del Far 

de Sant Cristòfol, 12-14  d’aquest municipi). 
• Dates: dies 8 I 9 de juliol d’enguany. 
• Horari: divendres i dissabte:  a les 5:30 h.  acabament música i 6h. 

tancament del recinte. 
• Aforament màxim autoritzat:   1.500 persones 
 



 

 

TERCER. Imposar les següents CONDICIONS I REQUERIMENTS a què 
resta sotmesa la seva realització, com a mesures a adoptar en l’espai de 
l’equipament “Molí de Mar” per l’entitat organitzadora del festival musical, 
d’acord amb els informes esmentats a la part expositiva de la present 
resolució i incorporats a l’expedient: 
 
• En el càlcul d’aforament efectuat en la documentació presentada, es contempla 

una ocupació, el càlcul de la qual no es correspon amb el que s’especifica en el 
CTE SI3, taula 4.1. 

• En els recorreguts d’evacuació s’ha de considerar les amplades d’escales, 
passadissos i rampes en zones a l’aire lliure tal com contempla el CTE SI3, 
taula 4.1. 

• En funció de les dades obtingudes en l’aplicació d’aquesta taula, i de les 
amplades de les portes, es definirà l’aforament màxim. 

• Cal definir l’ocupació en les diferents zones en funció dels actes a realitzar, així 
com la possible simultaneïtat.  En funció dels resultats definir els recorreguts 
d’evacuació. 

• Cal definir l’espai exterior segur. 

• Pel que fa a les condicions en matèria d’impacte acústic, s’estableixen les 
següents: 

Durant els assajos previstos i durant els concerts dels dies del festival, es farà 
un seguiment continu i permanent dels nivells d’immissió acústica indicats a 
l’estudi acústic, per garantir el compliment de l’article 16 de l’ordenança 
municipal del soroll i les vibracions i les condicions i mesures correctores de 
l’estudi acústic presentat. 

• Compliment del CTE, DB SU i DB SI. 
• Compliment del Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives 
• Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió. 
• Compliment de l’Ordenança municipal del soroll i les vibracions. 
• Compliment de l’Ordenança municipal reguladors dels establiments 
 musicals i de restauració de pública concurrència. 
• Aforament màxim permès: 1.500 persones. 
Així com les condicions establertes en el pla d’autoprotecció elaborat per a aquests 
festival. 
 
Tot això sens perjudici de les altres mesures d’ordre públic que puguin 
correspondre. 
 
QUART. Notificar aquest Decret a l’entitat “ASSOCIACIÓ CULTURAL 
NOWA REGGAE”, organitzadora del festival de música “NOWA REGGAE”, 
amb expressió dels recursos que siguin procedents.    
 
CINQUÈ. Notificar trasllat de la present resolució al Sr. Miguel Isturiz Aldaz i 
Sra. Noelia Margarita Petitjean Sequer, d’acord amb l’ofici d’alcaldia de data 



 

 

12 d’abril de 2011, efectuat en resposta de la sol·licitud presentada pels 
interessats en data 24 de març de 2011 (registre d’entrada núm. 6602), i a 
l’empara de l’establert a  l’article 8 (“dret de les persones interessades”) de 
la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives, i a l’article 21 del Reglament que la 
desenvolupa (Decret 112/2010, de 31 d’agost).” 

 
En aquest sentit, la part dispositiva de l’esmentada Sentència diu literalment:  
 

“DEBO DESESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra la resolución de 28 de junio de 2011 
dictada por el AYUNTAMIENTO DE VILANOVA I LA GELTRU i demás 
pretensiones contenidas en el suplico de la demanda. En cuanto a las 
costas cada parte abonará las causada a su instancia i las comunes por 
mitad .” 

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

SENTÈNCIA NÚM. 84/2014, RELATIVA AL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.339/2011-A CONTRA 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Es dóna compte de la Sentència núm. 84/2014, dictada en data 14 de març de 
2014 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el recurs 
ordinari núm. 339/2011-A, contra L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ representat i assistit pel lletrat de l’Ajuntament. 
 
El dit recurs s’interposà contra l’acord de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de 28 de juny de 2011, que diu :  
 

“PRIMER. Aprovar i homologar el Pla d’Autoprotecció, regulat en 
l’article 46 del Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives, 
d’acord am la normativa de protecció civil que preveu les emergències que 
es poden produir com a conseqüència del desenvolupament del festival. 
 
SEGON. Concedir llicència municipal per al desenvolupament 
d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter esporàdic i 
extraordinari, a l’entitat  “LA MEDUSA, ACCIONS SOCIOCULTURALS”, per 
a la celebració del festival de música “FARADAY 2011” en l’espai de 
l’equipament “Molí de Mar” d’aquest municipi, com un dels esdeveniments 
dins la programació d’actes culturals, recreatius i d’oci corresponent a 
aquest període estiuenc, de conformitat amb els articles 108 a 117 del 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010, 
de 31 d’agost) i restant normativa aplicable, amb el següent detall:  
 
• Lloc de realització: espai de l’equipament “Molí de Mar” (Pujada del Far 

de Sant Cristòfol, 12-14  d’aquest municipi). 



 

 

• Dates: dies 1, 2 i 3 de juliol d’enguany. 
• Horari: divendres i dissabte:  a les 5:30 h.  acabament música i 6h. 

tancament del recinte.  El diumenge, 22h. acabament de la música, i 
10:30 h. tancament del recinte. 

• Aforament màxim autoritzat:   1500 persones 
 
TERCER. Imposar les següents CONDICIONS I REQUERIMENTS a què 
resta sotmesa la seva realització, com a mesures a adoptar en l’espai de 
l’equipament “Molí de Mar” per l’entitat organitzadora del festival musical, 
d’acord amb els informes esmentats a la part expositiva de la present 
resolució i incorporats a l’expedient: 

• En el càlcul d’aforament efectuat en la documentació presentada, es contempla 
una ocupació, el càlcul de la qual no es correspon amb el que s’especifica en el 
CTE SI3, taula 4.1. 

• En els recorreguts d’evacuació s’ha de considerar les amplades d’escales, 
passadissos i rampes en zones a l’aire lliure tal com contempla el CTE SI3, 
taula 4.1. 

• En funció de les dades obtingudes en l’aplicació d’aquesta taula, i de les 
amplades de les portes, es definirà l’aforament màxim. 

• Cal definir l’ocupació en les diferents zones en funció dels actes a realitzar, així 
com la possible simultaneïtat.  En funció dels resultats definir els recorreguts 
d’evacuació. 

• Cal definir l’espai exterior segur. 

• Pel que fa a les condicions en matèria d’impacte acústic, s’estableixen les 
següents: 

 Durant els assajos previstos i durant els concerts dels dies del festival, es farà 
un seguiment continu i permanent dels nivells d’immissió acústica indicats a 
l’estudi acústic, per garantir el compliment de l’article 16 de l’ordenança 
municipal del soroll i les vibracions i les condicions i mesures correctores de 
l’estudi acústic presentat. 

• Compliment del CTE, DB SU i DB SI. 
• Compliment del Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives 
• Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió. 
• Compliment de l’Ordenança municipal del soroll i les vibracions. 
• Compliment de l’Ordenança municipal reguladors dels establiments musicals i 

de restauració de pública concurrència. 
• Aforament màxim permès: 1.500 persones. 

Així com les condicions establertes en el pla d’autoprotecció elaborat per a 
aquests festival. 

Tot això sens perjudici de les altres mesures d’ordre públic que puguin 
correspondre. 
 



 

 

QUART. Notificar aquest Decret a l’entitat “LA MEDUSA, ACCIONS 
SOCIOCULTURALS”, organitzadora del festival de música “FARADAY 
2011”, amb expressió dels recursos que siguin procedents.    
 
CINQUÈ. Notificar trasllat de la present resolució al Sr. Miguel Isturiz Aldaz i 
Sra. Noelia Margarita Petitjean Sequer, d’acord amb l’ofici d’alcaldia de data 
12 d’abril de 2011 efectuat en resposta de la sol·licitud presentada pels 
interessats en data 24 de març de 2011 (registre d’entrada núm. 6602), i a 
l’empara de l’establert a  l’article 8 (“dret de les persones interessades”) de 
la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives, i a l’article 21 del Reglament que la 
desenvolupa (Decret 112/2010, de 31 d’agost).” 

 
En aquest sentit, la part dispositiva de l’esmentada Sentència diu literalment:  
 

“DEBO DESESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso contencioso-
administrativo interpuesto 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 .” 

 
15. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ACCEPTAR L’AJUT DE LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’ACTUACIÓ “AMPLIACIÓ I 
MILLORA PAS SOTA VIA CARRER DE LA LLIBERTAT I 
SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents acceptar l’ajut de la Diputació de 
Barcelona per a l’actuació “14/X/101264 Ampliació pas sota la via del carrer de 
la Llibertat i supressió complerta barreres arquitectòniques de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú”  per un import de 102.928,85€, així com les condicions per 
a la seva formalització i execució, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals  
2012-2015”.  
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del present acord.” 
 

16. MEDI AMBIENT. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE LA FUNDACIÓN MÁS ÁRBOLES I L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, PER A LA PLANTACIÓ D’ARBRES I 
ARBUSTOS AUTÒCTONS.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el conveni de col·laboració 
entre la Fundación Más Árboles i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per al 
desenvolupament d’un acord de plantació d’arbres i arbustos per crear una 
zona de bosc. 
 



 

 

 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 10,10 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari.  
 
 
 

 
 


