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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  17 
DE JUNY DE 2014 

 
Acta núm. 24 
 
 
Assistents:  

 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 

ARIADNA LLORENS GARCIA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
 
   
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
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. 
 
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. FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE 

L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL  DIA  10 DE  JUNY DE 
2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 10 de juny de 2014. 

 
2. CONTRACTACIÓ. PROPOSTA PER A L’ADAPTACIÓ DELS 

CONVENIS DE L’AJUNTAMENT  A LA NORMATIVA 
D’APLICACIÓ DERIVADA DE L’APROVACIÓ DE LA LLEI 
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27/2013, DE 27 DE DESEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ I 
SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. REQUERIR TOTS ELS CAPS DE SERVEI de l’Ajuntament de 
Vilanova i La Geltrú per a que enviïn, en un termini no superior a DEU (10) DIES, 
la relació dels convenis subscrits i vigents al seu servei. Tanmateix, en un 
termini no superior a VINT (20) DIES, hauran de remetre l’original del Conveni i 
el seu expedient al Servei de Contractació, reservant-se per al seu arxiu, còpia 
compulsada de l’expedient. 
 
SEGON. DEMANAR INFORME CONJUNT AL RESPECTE A INTERVENCIÓ I 
TRESORERIA de l’Ajuntament. 

 
TERCER. Notificar el present acord a tots els caps de servei de la corporació.” 

 
3. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INCOACIÓ 

DELS EXPEDIENTS DE MUNICIPALITZACIÓ  DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. INICIAR L’ESTUDI per a la municipalització del Servei de 
Manteniment de les Instal·lacions Esportives municipals de Vilanova i La Geltrú, 
requerint els següents informes, en un termini no superior a QUINZE (15) DIES: 

 
I. Al cap de Servei d’Esports, 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.  
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A la vista dels anteriors informes, i en un termini no superior a DEU (10) DIES des 
de la seva recepció, REQUERIR EL 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 d’Esports, Recursos 
Humans i 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.” 

 
4. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INCOACIÓ 

DELS EXPEDIENTS DE RECUPERACIÓ DE L’ENCOMANA DE 
SERVEI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE MULTES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, ACTUALMENT ATORGADA A LA 
MERCANTIL SOCIETAT SERVEIS D’APARCAMENTS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. INICIAR L’ESTUDI per a la municipalització del servei de gestió 
administrativa de multes de Vilanova i la Geltrú, requerint els següents informes, 
en un termini no superior a QUINZE (15) DIES: 
 
1. Al cap de Servei de la Unitat d’Expedients Sancionadors, 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. 
 
2. 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.  
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A la vista dels anteriors informes, i en un termini no superior a DEU (10) DIES des 
de la seva recepció, REQUERIR EL 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 la Unitat 
d’Expedients Sancionadors, Recursos Humans i als òrgans de representació 
dels treballadors i a la societat SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ, SAM, als efectes de que puguin realitzar les al·legacions que 
considerin oportunes, en un termini màxim de 20 dies naturals.” 

 
5.  PARTICIPACIÓ. DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 

D’ENTITATS I ASSOCIACIONS LES ENTITATS DE LA 408 A LA 
411. 

 
S’acorda per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i 
La Geltrú les següents entitats: 
 
408   Associació de Circ Saltimbanqui 
409  Club Esportiu Amics de Cota-Zero 
410  Associació Diables de Canyelles 
411  Associació Cercle Lliure Ajuda a Menors Internacionalment Sostrets 
 
SEGON. Donar trasllat del present acord a les esmentades entitats. “ 
 

6. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2014/17, per un import d’UN MILIÓ SIS-CENTS DISSET MIL CINC-CENTS 
QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(1.617.549,54€).  
 

7. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA. ADOPTAR EL PLA 
BÀSIC D’EMERGÈNCIES MUNICIPALS (PBEM) I 
L’ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DEL PLA 
ESPECÍFIC MUNICIPAL PER LA FESTA MAJOR PER FER 
FRONT A QUALSEVOL EVENTUALITAT QUE PUGUI SUCCEÏR 
EN EL TRANSCURS DE LES ACTIVITATS DERIVADES DE LES 
FESTES MAJORS 2014 DELS BARRIS. 

 
S’acorda per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Adoptar el Pla Bàsic d’Emergències Municipals (PBEM) i l’estructura 
i organització municipal del Pla Específic Municipal per la Festa Major per fer 
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front a qualsevol eventualitat que pugui succeir en el transcurs de les activitats 
derivades de les festes majors 2014 dels barris, inclosos els correfocs, els 
cercaviles de foc i els petits castells de foc. 

 
El Pla Bàsic d’Emergències Municipals (PBEM) i el personal de l’estructura i 
organització municipal del Pla Específic Municipal per la Festa Major estarà 
activat en fase d’ALERTA durant tot el temps que duri l’activitat. 
 
Queden incloses, a efectes d’aquest acord, les activitats següents: 
 
a. COLLA DE DIABLES TRONATS DE MAR: 

i. Correfoc de Mar, dia 21 de juny, correfoc de Mar 
ii. Cercavila de foc, dia 28 de juny, corresponent a les Festes 

de Sant Pere (Setmana del Mar) 
 

b. ASSOCIACIÓ CULTURAL BALL D’ENVEJA: 
i. Cercavila Ball d’Enveja, dia 23 de juny 

 
c. ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES DE LA COLLADA-SIS CAMINS: 

i. Correfoc, dia 19 de juliol 
 
d. ASSOCIACIÓ AMICS DRAC DE LA GELTRÚ: 

i. Tomb de Foc, dia 9 d’agost 
ii. Cercavila, dia 15 d’agost, corresponent a les festes de la 

Festa Major de la Geltrú 
 
e. BALL DE DIABLES I DIABLESSES DE LA GELTRÚ: 

i. La Tronada Infernal de les Diablesses, dia 16 d’agost 
 
f. FESTA MAJOR AV DE L’ARMANYÀ 

i. Dies 7, 13, 14 i 15 de juny 
 
g. FESTA MAJOR AV DEL BARRI MAR-SETMANA DEL MAR 

i. Del 20 al 29 de juny 
 
h. FESTA MAJOR AV DE SANT JOAN 

i. Del 20 al 24 de juny 
 
i. FESTA MAJOR AV DEL MOLÍ DE VENT 

i. Dies 4, 5 i 6 de juliol 
 
j. FESTA MAJOR AV DEL FONS SOMELLA 

i. Dies del 18, 19 i 20 de juliol 
 
k. FESTA MAJOR AV DE LA COLLADA- ELS SIS CAMINS 

i. Dies 24, 25 i 26  de juliol 
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l. FESTA MAJOR AV DEL CENTREVILA 
i. Dies 18, 19 i 20 de juliol 

 
m. FESTA MAJOR AV DE SANTA MARIA 

i. Dia 26 de juliol 
 
n. FESTA MAJOR AV DE LA GELTRÚ 

i. Del 8 al 16 d’agost 
 
o. FESTA MAJOR AV DEL PRAT DE VILANOVA 

i. Dies 9 i 10 d’agost 
 
p. FESTA MAJOR AV DEL TACÓ 

i. Dies 14 i 15 d’agost 
 
q. FESTA MAJOR AV DE LES CASERNES 

i. Dies 28, 29 i 30 d’agost 
 
SEGON. Tot i això: 

 
a.  Les colles de foc (diables i bestiari) no queden eximides de sol·licitar el 

permís a l’Ajuntament i de presentar, almenys, 15 dies abans de la 
realització de la festa els documents a que fa referència la Instrucció 
Tècnica Complementària Número 18, Manifestacions festives religioses, 
culturals i tradicionals, tal i com es descriu en el Reial Decret 563/2010, de 
7 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i 
cartutxeria, el qual és d’aplicació. 

 
b. Les juntes de les associacions de veïns hauran de coordinar-se amb els 

departaments de l’Ajuntament que siguin necessaris, inclòs Protecció 
Civil, per tal d’establir conjuntament les mesures preventives que regiran 
durant la celebració de la seva Festa Major.  

 
c. Les juntes de les associacions de veïns, responsables de l’organització 

del castell de foc, llançaments de “morteretes”, si escau, no queden 
eximides de sol·licitar el permís a l’Ajuntament i de complir amb el que es 
determina a la Instrucció Tècnica Complementària Número 8, Espectacles 
amb artificis pirotècnics realitzats per experts, tal i com es descriu en el 
Reial Decret 563/2010, de 7 de maig, pel que s’aprova el Reglament 
d’articles pirotècnics i cartutxeria, el qual és d’aplicació. 

 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 

 
8. EDUCACIÓ. NOMENAMENT DELS CÀRRECS UNIPERSONAL DE 

GOVERN DE L’ESCOLA CONSERVATORI MUNICIPAL DE 
MÚSICA MESTRE MONTSERRAT. 
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S’acorda per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. S’acorda nomenar com a càrrecs unipersonals de govern de 
l’ESCOLA CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE 
MONTSERRAT. 
 
SEGON. Aquests nomenaments es faran efectius des de l’1 de juliol de 2014 
fins al 30 de juny de 2018. Un cop expirat aquest termini, es pot renovar per 
períodes d’igual durada, amb l’avaluació positiva prèvia. 
 
Les funcions de la direcció es detallen en el document Procés de selecció i 
funcions de la direcció de l’ECMMMM, el qual s’annexa. 
 
TERCER. Conseqüentment caldrà que s’apliqui a les persones nomenades els 
complements econòmics aprovats per aquesta Corporació.” 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

 
9. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DE TAXI NÚMERO 3 A FAVOR 
DEL SR. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ. 

 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 

 
10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR, SI ESCAU, LA 

SIGNATURA ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF DE 
L’ACORD ENTRE ADMINISTRACIONS LOCALS QUE DISPOSEN 
D’OFICINES LOCALS D’HABITATGE I BORSA DE MEDIACIÓ EN 
CONVENI AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA, A LA 
MATEIXA LOCALITAT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la signatura entre l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú i el 
Consell Comarcal del Garraf de l’acord entre administracions que disposen 
d’oficines locals d’habitatge i borsa de mediació en conveni amb la Generalitat 
de Catalunya, a la mateixa localitat. 
 
SEGON. Sotmetre a ratificació pel Ple municipal el present acord. 
 
TERCER. Notificar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i al Consell 
Comarcal del Garraf el present acord.” 
      

11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA A 
ESCOLA PIA, PER A AMPLIAR L’EDIFICI ESCOLAR SITUAT A 
LA RAMBLA DE SALVADOR SAMÀ, NÚM. 114-116. (66/2014) 
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S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.  CONCEDIR a l’ESCOLA PIA DE CATALUNYA, NIF 40800073-I, 
que va sol·licitar llicència per a fer obres d’ampliació de l’Escola Pia, a la rambla 
de Salvador Samà, núm. 114-116. (Exp.00066/2014-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnics i jurídic favorables. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al sol·licitant de la llicència”. 
 

12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A FER INSTAL·LACIÓ DE PLATAFORMA ELEVADORA PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA I REHABILITAR LA 
FAÇANA DE L’EDIFICI, SITUAT AL CARRER DELS CAPUTXINS, 
NÚM. 21. (EXP. OBRES 305/2014).  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.  Concedir la llicència sol·licitada al Sr. amb NIF: 35040924-X per a 
fer obres per a fer instal·lació de plataforma elevadora per a persones amb 
mobilitat reduïda i rehabilitar la façana, al carrer Caputxins, 21, 
(Exp.000305/2014-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al sol·licitant de la llicència.”  
 

13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A FER REFORÇ DE LA PARET MITGERA DELS EDIFICIS 
SITUATS AL CARRER MAJOR, NÚM. 70 I 72. (EXP. OBRES 
394/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.  Concedir la llicència sol·licitada per la Sra. amb DNI: 52213744-H, 
per a fer obres de reforç de la paret mitgera dels edificis, al carrer Major, núm. 
70 i 72, (Exp.000394/2014-OBR) d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnics i jurídic favorables. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al sol·licitant de la llicència.” 
 

14. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A FER DIVISIÓ HORITZONTAL DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES DE PB+2PP, AMB 3 HABITATGES, SITUAT 
AL CARRER DELS PICAPEDRERS, NÚM. 54. (EXP. OBRES 
264/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMER.  Concedir la llicència sol·licitada per  la Sra. amb DNI: 77277130-M, 
per a divisió horitzontal de l'edifici plurifamiliar entre mitgeres de PB+2PP, amb 
3 habitatges, situat al carrer dels Picapedrers, núm. 54, d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 

 
SEGON. Notificar aquest acord al sol·licitant de la llicència.” 

  
15. URBANISME, OBRES I HABITATGE. CORRECCIÓ DE LA 

DESCRIPCIÓ DE LA LLICÈNCIA 1273/2006-OBR, ATORGADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27 DE DESEMBRE 
DE 2006, A FAVOR D’INTERIORISME I IMMOBLES BLANCA 
SUBUR, DE DIVISIÓ D’UN HABITATGE EXISTENT DE PS+PB, EN 
DOS HABITATGES EN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL, 
AL CARRER D’ALEXANDRE DE CABANYES, NÚM. 26-32,  ESC. 
J, BAIXOS.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
“PRIMER. MODIFICAR la descripció de la llicència 1273/2006-OBR, concedida 
segons acord de la Junta de Govern del dia 27 de desembre de 2006, a favor 
d’INTERIORISME I IMMOBLES BLANCA SUBUR, SL, B6294496-2, per a fer 
obres de reforma per fer divisió d'un habitatge  de PB i PS, en dos habitatges 
en règim de propietat horitzontal, que pertany a l’edifici plurifamiliar aïllat situat 
al carrer d’Alexandre de Cabanyes, núm. 26-32, bxs. Esc. J, quedant la 
descripció de cadascun dels elements de la següent manera: 
 
• Element 1: habitatge en planta baixa amb façana al carrer d’Alexandre 

Cabanyes de superfície construïda de 68,70 metres quadrats.  
 
• Element 2: habitatge en planta baixa amb façana al carrer d’Alexandre 

Cabanyes de superfície construïda de 67,53 metres quadrats. 
 
• Element 3: resta de superfície en planta soterrani destinada a elements 

comuns, aparcament i trasters de 129 metres quadrats. 
 
SEGON. Notificar aquest acord d’INTERIORISME I IMMOBLES BLANCA 
SUBUR, SL.” 
 

16. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES APROVADES PER 
DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA SEGONS RELACIÓ 
ADJUNTA. 

 
S’aprova la relació de  llicències aprovades per decret  
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
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1. Sol·licitud presentada per a enderrocar mur de contenció i reomplir amb terra, en 

compliment d’una ordre de restitució, al sector del Pi Torrat. (390/2014-OBR // 
78/2013-DIS) 

  
2. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a fer una rampa 

al vestíbul de la comunitat, a la rambla del Castell, núm. 73. (exp. obres 
404/2014) 

   
3. Sol·licitud presentada per  a canviar 11 m2 de rajoles de la terrassa, al carrer de 

les Barques, núm. 3, bxs. Esquerra. (exp. obres 409/0214)   
 
4. Sol·licitud presentada per a retirar rajoles de gresite i pintar la façana al carrer de 

Josep Anselm Clavé, núm. 58. (exp. obres 423/2014) 
   
5. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a canviar bigueta 

del forjat de la planta subterrània, al carrer de Ramon Marquet, núm. 1. (exp. 
obres 427/2014) 

   
6. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reformar 

façanes al carrer de Cuba, núm. 6.  (428/2014-OBR // 19/2014-DHAB) 
   
7. Sol·licitud presentada per a reparar i pintar tanca de la finca, al carrer d’Isaac 

Peral, núm. 15. (exp. obres 433/2014) 
   
8. Sol·licitud presentada per a tancar porta que comunica l’habitatge del passeig 

Marítim, núm.  104, 6è. 5a., amb el terrat de l’àtic 2a. de l’edifici del carrer de la 
Fassina, núm. 3. (exp. obres 440/2014) 

   
9. Sol·licitud presentada per obrir forat entre dues estances de l’habitatge, al carrer 

de la Fassina, núm. 6,  1r. 1a. (exp. obres 444/2014) 
   
10. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la 

coberta inclinada de l’edifici, al carrer de Pàdua, núm. 24-26. (exp. obres 
446/2014) 

   
11. Sol·licitud presentada per a construir piscina, al carrer de Joan d’Austria, núm. 5. 

(exp. obres 459/2014) 
   
12. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per obrir rasa de 5 m per a 

connexió de servei de gas al carrer de La Gornal, núm. 1. (exp. obres 421/2014) 
   
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per TUSCHLING INTERNATIONAL, SL, per a adequar local 

comercial destinat  a activitat innòcua, al carrer de Narcís Monturiol, núm. 6,  bxs. 
2a. (exp. obres 915/2013) 

   
2. Sol·licitud presentada per a instal·lar rètol a local comercial situat al carrer de 

Pelegrí Ballester, núm. 38. (exp. obres 381/2014) 
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3. Sol·licitud presentada per a instal·lar rètol a façana, al carrer de l’Havana, núm. 3.  
(exp. obres 392/2014) 

   
4. Sol·licitud presentada per BALANYÀ I RÀFOLS, SL, per a adequació de local 

comercial destinat a compra-venda d’articles electrònics, a l’avinguda de Francesc 
Macià, núm. 86, bxs. 1a. (exp. obres 402/2014) 

   
5. Sol·licitud presentada per a instal·lar desguàs per a rentacaps del local destinat a 

perruqueria, a la rambla de la Pau, núm. 2 bxs. (exp. obres 436/2014) 
   
6. Sol·licitud presentada per UNICISER, SL, per a legalitzar les obres a local 

comercial, consistents en pavimentar 40 m2, col·locar porta d’alumini i rètol al 
carrer de Pelegrí Ballester, núm. 2. (exp. obres 439/2014) 

   
7. Sol·licitud presentada per ampliar forat de façana i instal·lar rètol a local situat a la 

rambla Principal, núm. 83, bxs. (exp. obres 441/2014) 
 
17. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

RELACIÓ DE SOL·LICITUDS D’OBRES I ACTIVITATS 
AUTORITZADES PEL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ 
PRÈVIA. 

 
S’aprova la relació de sol·licituds autoritzades pel procediment de comunicació 
prèvia. 

OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a canviar rajoles i instal·lacions de la cuina, al 

carrer de Manuel de Cabanyes, núm. 30, 1r. 2a. (exp. obres 410/2014) 
   
2. Comunicació presentada per a canviar rajoles del bany a l’avinguda del 

Montseny, núm. 3, 2n. 1a. (exp. obres 418/2014) 
   
3. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer del 

Jardí, núm. 91, 1r. (exp. obres 425/2014) 
   
4. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a la plaça de 

Soler i Carbonell, núm. 23, 4t. 2a. (exp. obres 426/2014) 
   
5. Comunicació presentada per a reformar bany i cuina al carrer del Jardí, núm. 11, 

3r. (exp. obres 430/2014)  
  
6. Comunicació presentada per a reformar cuina al carrer Nou, núm. 3 baixos. (exp. 

obres 438/2014)   
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
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1. Comunicació presentada per DISTRIBUCIONES CASTILLEJO CALZADA, SCP, 

per a instal·lar una activitat de venda de productes de perfumeria i cosmètica al 
carrer Doctor Zamenhof, 25, bxs. B. (exp. act. 54/14).  

 
2. Comunicació presentada per a legalitzar un despatx de procurador al carrer de 

Sant Madrona, núm. 40, 1er. (exp. act. 289/14)    
 
3. Comunicació presentada per a instal·lar un apartament turístic al carrer del Tigre, 

núm. 23, 1er. (exp. act. 271/14)    
 
4. Comunicació presentada per a instal·lar un apartament turístic al carrer de 

Cristòfol Raventós, núm. 15, 1r-2a. (exp. act. 272/14)    
 
5. Comunicació presentada per a instal·lar un apartament turístic al carrer de Pere 

Jacas, núm. 13, 5è-2a. (exp. act. 285/14)  
 
6. Comunicació presentada per FINESTRES VILANOVA, SL, per a instal·lar una 

activitat de venda d’articles per a la llar i aluminis a la rambla de Salvador Samà, 
núm. 58. (exp. act. 286/14) 

 
7. Comunicació presentada per a instal·lar una fruiteria a l’avinguda de Francesc 

Macià, núm. 98, bxs. 2a. (exp. act. 284/14)    
 
8. Comunicació presentada per LA BOTIGUETA DE RIBES ROGES, SCP, per a 

instal·lar un supermercat al carrer de Roger de Flor, núm. 11, bxs. 2a. (exp. act. 
282/14)    

 
9. Comunicació presentada per GARA TEXTIL, SL, per a instal·lar una activitat de 

venda de roba i complements al carrer de Sant Sebastià, núm. 18, bxs. (exp. act. 
283/14)   

 
10. Comunicació presentada per a instal·lació una botiga de decoració al carrer del 

Comerç, núm. 11. (exp. act. 148/14). Cal traslladar avis a disciplina urbanística 
als efectes de requerir la retirada del rètol i del aplacat de façana. 

 
11. Comunicació presentada per a instal·lar una perruqueria a l’avinguda de 

Francesc Macià, núm. 125. (exp. act. 280/14)    
 
12. Comunicació presentada per a instal·lar una perruqueria al carrer de les Tires,  

núm. 1, bxs. (exp. act. 287/14)    
 
REPAR 
 
1. Comunicació presentada per a canviar de nom un bar al carrer de l’Aigua, núm. 

157, bxs. (exp. act. 163/14)    
 
2. Comunicació presentada per LA CULLERA MEDITERRÀNIA, SL, per a canviar 

de nom l’activitat de bar restaurant a la rambla de Salvador Samà, núm. 34. (exp. 
act. 154/14)    

 



 
 

 13 

3. Comunicació presentada per a canviar de nom un bar (forn de pa amb 
degustació) a la rambla de la Pau, núm. 11-13. (exp. act. 205/14) 

 
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 
 
Secretaria General 
 

18. PATRIMONI. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMIENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A L’ALIENACIÓ MITJANÇANT SELECCIÓ 
DE L’ADJUDICATARI PER VARIS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
(CONCURS) DE DIVERSES FINQUES PROPIETAT DE 
L’AJUNTAMENT INTEGRADES EN EL PATRIMONI DEL SOL I 
HABITATGE. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
“PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per DL 1/2010, de 3 d’agost, Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, 
de 28 d’abril, i el text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i obertura del 
procediment d’adjudicació mitjançant  procediment obert, i el plec de clàusules 
administratives particulars i tècniques per a la alienació de les finques registrals 
integrades al Patrimoni Municipal del Sol i Habitatge, següents: 52.120; 61.219; 
52.443; 62.439; 62.425; 62.424; 60.969; 61.024; 61.026; 61.066; 60.740; 
60.741; 45.453;44.180; 41.834; 41.833; 41.813; 41.795;43.369. 
 
SEGON. Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 
a 161 del TRLCSP, d’acord amb el preu base determinat a l’informe tècnic de 
taxació i els criteris establerts als plecs de condicions. 

 
TERCER. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP. 
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QUART. Crear un grup de treball per l’elaboració d’un PLA de beneficis fiscals 
en relació als tributs municipals per les empreses que es vulguis implantar a 
Vilanova i la Geltrú i creen llocs de treball. Aquest grup de treball hi hauria un 
representant d’Intervenció, Hisenda, Secretaria, Promoció Econòmica i 
Urbanisme i es nomena com a responsable del grup al regidor d’Hisenda 
Senyor Miquel Àngel Gargallo Serrano.” 
 

19. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA 
GENERALITAT  PER CONTRACTAR PERSONES EN SITUACIÓ 
D’ATUR I PERCEPTORES DEL PIRMI. 

 
S’acorda per unanimitat dels assistents presentar la sol·licitud al Servei 
d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb la resolució EMO/174/2014, de 5 de juny, 
publicada al DOGC 6642, de 12 de juny de 2014, per a l’atorgament de 
subvencions en el marc del Programa Treball i Formació adreçat a persones en 
situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, per la contractació i 
formació de 12 persones. 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

20. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. TRASPÀS DE LA PARADA 
NÚM. 17-18 DEL MERCAT DE MAR. 

 
S’acorda per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 30 del Reglament del mercats municipals, 
sobre la transmissió de la parada núm. 17-18 del Mercat de Mar. 
 
SEGON. Autoritzar el traspàs de la parada núm. 17-18 del Mercat de Mar a 
favor de la senyora amb DNI: 47843709Y, amb les mateixes condicions que 
l’anterior adjudicatari, mantenint la mateixa activitat de Fruita i verdura, 
reconeguda pel Reglament de Mercats a l’art. 2 de l’Annex 1 en relació als 
Articles de venda, i per la durada establerta pel Reglament de Patrimoni dels 
ens locals de Catalunya. 
 
TERCER. Requerir l’actual concessionari, d’acord amb el que es disposa a 
l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de mercats, art.7è, 
punt 2, apartat a, el pagament del 10 % de l’import del valor declarat de 
traspàs, tres mil euros (3.000,00€), resultant l’import de tres-cents euros 
(300,00€). 
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QUART. Requerir la nova concessionària, d’acord amb el que disposa 
l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de mercats, art. 7è, 
punt 1, el pagament del permís de venda, equivalent a l’import resultant de 
multiplicar la quantitat de 202,00€ pels metres lineals de parada (10,11ml), 
ascendint l’import total a dos mil quaranta-dos euros, amb vint-i-dos cèntims 
(2.042,22€). Així com acceptar complir amb les normes del Reglament dels 
Mercats Municipals i les disposicions de l’Ajuntament que siguin aplicables. 
 
CINQUÈ. D’acord amb l’article 31 del Reglament dels Mercats Municipals, 
sotmetre a condició suspensiva l’eficàcia jurídica de l’apartat segon, fins que 
s’acrediti el compliment de les obligacions anteriors. 
 
SISÈ. Es notifica als interessats. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

21. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR, SI ESCAU, LA 
SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC 
DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN 
AQUEST MUNICIPI. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració i encàrrec de 
gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova 
i La Geltrú,  relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge d’aquest municipi. 
 
SEGON. Sotmetre a ratificació pel Ple municipal el present acord. 
 
TERCER. Notificar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el present acord.” 
 

22. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR, SI ESCAU, LA 
SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, RELATIU AL 
PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL 
D’HABITATGES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú, relatiu al 
programa de mediació per al lloguer social d’habitatges. 
 
SEGON. Sotmetre a ratificació pel Ple municipal el present acord. 
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TERCER. Notificar l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el present acord.” 
 
 
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 acctal. 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                            Josep Gomariz Meseguer 
 


