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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DEL DIA  
21 D’ABRIL DE 2015 

 

Acta núm. 15 

 

ASSISTENTS: 
 

 NEUS LLOVERAS MASSANA 
ARIADNA LLORENS GARCIA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 

 GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÀN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÉSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ 
(Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria. 

 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les 
comissions respectives, s’adopten els acords següents: 

 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
ALCALDIA 
 
SECRETARIA GENERAL.  

 
1.  FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE 

L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 14 D’ABRIL DE 2015. 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 
del dia 14 d’abril de 2015. 
 



 
 

2 

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS CRITERIS PER A 
L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AL CENTRE “VILA LAUREN” 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar els criteris d’atorgament de llicències al centre “Vila Lauren” 
d’acord amb l’informe del Bufet Manubens, que es transcriuen a continuació:   
 

1) El règim aplicable a la transmissió del permís municipal ambiental del 
centre comercial i recreatiu VILA LAUREN és el de simple comunicació a 
la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova, sense que 
resulti preceptiu cap ulterior tràmit per part del promotor ni de 
l’Ajuntament de Vilanova amb la Generalitat de Catalunya. 

 
2) Des del punt de vista de la normativa d’equipaments comercials, es 

podrà dur a terme qualsevol modificació de la configuració física, de la 
ubicació, o dels sectors d’oferta comercial, dels locals del centre 
comercial i recreatiu VILA LAUREN, sempre que aquesta operació no 
impliqui una ampliació de la superfície de venda total autoritzada. També 
es podrien alterar les categories o formats d’establiments comercials 
(distribució de la superfície de venda entre supermercat/hipermercat, 
galeria comercial, i superfícies especialitzades). En concret, els 2.425,25 
m² de superfície de venda que, segons l’apartat introductori de l’Estudi de 
Detall, es van preveure pel centre comercial i recreatiu, i sobre els quals 
va recaure el permís municipal ambiental de data 2/1/20013, es podran 
distribuir en un o diversos locals, amb les superfícies de venda que 
s’estimi escaients, en els espais o àmbits del centre que es consideri 
adient, i podran destinar-se a qualsevol sector d’oferta comercial. Tot, 
amb l’únic límit de què no se superi aquest sostre màxim de 2.425,25 m² 
de superfície de venda. 

 
Pel que fa a les limitacions derivades de l’ordenació urbanística vigent, 
l’ordenació urbanística aplicable al centre comercial i recreatiu VILA 
LAUREN únicament permet implantar-hi establiments comercials 
associats al lleure. Una interpretació literal d’aquest concepte de “comerç 
associat al lleure”, permetria ampliar el grup d’establiments que hi tindrien 
cabuda dins del mateix respecte el recollit a nivell enunciatiu (que no 
exhaustiu) a l’article 10 de l’Estudi de Detall. D’aquesta forma, es podrien 
considerar associats al lleure, per exemple, un establiment destinat a la 
venda d’imatge, fotografia i so; un establiment destinat a la venda 
d’articles d’aventura/excursions, o d’articles de viatge; una agència de 
viatges; un basar o un establiment destinat a la venda d’articles de regal; 
un establiment de venda d’articles de bricolatge i decoració de la llar; o 
una floristeria. Activitats totes elles vinculades amb el lleure, que van més 
enllà de les obligacions i deures quotidians de la ciutadania. Una 
interpretació finalista i sistemàtica de l’Estudi de Detall (en els termes de 
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l’apartat 3.2.2 del present informe), posant en valor tot un conjunt de 
previsions que es recullen al seu apartat 5.1, permetrien defensar la 
procedència de superar el tenor literal de l’apartat 10 de l’Estudi de Detall 
i habilitar la implantació d’establiments no necessàriament associats al 
lleure. Fora de les dues possibilitats anteriors, la única via que permetria 
implantar establiments comercials de qualsevol sector d’oferta comercial 
(no necessàriament associats al lleure, l’esport o la cultura) passaria 
necessàriament per una modificació de l’Estudi de Detall que rectifiqués 
les precisions dels apartats 5.1 i 10 d’aquest. 

 
3) Pel que fa a la intervenció administrativa des de la perspectiva de la 

normativa d’equipaments comercials catalana, a que estarà sotmesa la 
transmissió de la titularitat i la remodelació del centre comercial i 
recreatiu, el criteri interpretatiu és el següent:  

 
a. El canvi de titularitat del centre comercial i recreatiu estarà 

subjecte a una Comunicació per part del nou promotor, i a la 
presentació d’una Declaració Responsable també per part del nou 
promotor. Ambdues hauran d’anar adreçades a la Direcció 
General de Comerç, i hauran de presentar-se davant l’Ajuntament 
de Vilanova o de qualsevol punt de la xarxa d’OGE’s, en el termini 
màxim d’un mes a comptar des del dia següent a la data en què 
s’hagi formalitzat el canvi de titularitat corresponent.  

 
b. La remodelació del centre comercial i recreatiu estarà subjecte a 

una Comunicació per part del nou promotor. Aquesta Comunicació 
s’haurà de presentar davant l’Ajuntament o d’una OGE de la 
Generalitat de Catalunya, i l’organisme que la rebi haurà de 
comunicar-la a la Direcció General de Comerç.  

 
c. Pel que fa a la intervenció administrativa a que estaran subjectes 

els concrets establiments comercials individuals que s’implantin en 
el centre:  

 
- Si l’establiment disposa de menys de 400 m² de superfície 
de venda: no caldrà cap tràmit des de la perspectiva de la 
normativa d’equipaments comercials. 
 
- Si l’establiment disposa d’entre 400 i 2.499 m² de 
superfície de venda: caldrà presentar una Comunicació de 
la nova implantació davant l’Ajuntament, que s’entendrà 
efectuada amb la presentació de la Comunicació ambiental 
regulada a la Llei 20/2009. L’Ajuntament, en el termini d’un 
mes, ha d’enviar còpia de la Comunicació a la Direcció 
General de Comerç.  
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- Si l’establiment disposa d’entre 1.300 i 2.499 m² de 
superfície de venda: a més de la Comunicació a 
l’Ajuntament, caldrà presentar una Declaració Responsable 
de nova implantació (adreçada a la Direcció General de 
Comerç) davant l’Ajuntament del municipi on es pretén 
realitzar l’actuació o en qualsevol punt de la xarxa d’OGE’s. 

 
 
SEGON. Comunicar el present acord als serveis municipals d’Urbanisme i 
Llicències, Secretaria i demés interessats.”  
 

3. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DELS DECRETS SOBRE 
PERSONACIONS EN PROCEDIMENTS JUDICIALS.  

 
Es dóna compte dels decrets sobre personacions en procediments judicials, 
recursos i procediments conteciosos – administratius.  
 
Urbanisme 
          
1. Comparèixer i Personar-se en el  Procediment recurs contenciós 
administratiu ordinari 168/2014-D del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 
de Barcelona, interposat en nom i representació de la mercantil FALDUR SOL, 
SL, contra la desestimació presumpta per silenci administratiu sobre sol·licitud 
de reclamació de responsabilitat patrimonial formulada el 10 de maig de 2013.  
  
Secretaria 
 
2. Comparèixer i personar-se en el procediment abreujat 3/2014-A del Jutjat 
d’instrucció núm. 9 de Vilanova i la Geltrú en qualitat de responsable civil 
subsidiari, obert judici oral pel delicte de furt, pel qual s’acusa a una treballadora 
municipal i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per quantia de 10.591, 62 €. 
Lletrat: (DIGESTUM LEGAL). Procuradora: Maria Teresa Mansilla Robert. 
 
Recursos Humans 
 
3. Comparèixer i personar-se en el Procediment Abreujat 435/2014 secció B 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona interposat pel 
SINDICAT DE FUNCIONARIS DE LA POLICIA (Drets fonamentals).” 

 
4. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT 
ABREUJAT  87/2015  SECCIÓ B,  INTERPOSAT PER FLOCH, SL, 
DAVANT DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 13 DE 
BARCELONA.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 
13 de Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment, 
Procediment Abreujat, Recurs   87/2015 , Secció B interposat per la  FLOCH 
SL,  per quantia de 18.094,45 €. 
 
SEGON. Designar el lletrat, Sr. Matias Acebes Fernández  per a que assumeixi 
la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en l’ esmentat procés. 
Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin 
interposar.  
 
TERCER.  Ratificar l’escriptura de poder per a plets atorgada davant del Notari 
Sr. Eduardo Hernández Compta, el dia 9 d’abril de 2015, amb el número 384 
del seu protocol. 
 
QUART. Notificar el present acord al  lletrat designat i Cap de Servei de Gestió 
Tributària i Recaptació, als efectes que presti el referit Servei l’assessorament 
necessari i preparin l’expedient administratiu i la documentació pertinent per a la 
correcta defensa jurídica del lletrat designat.” 
 

5. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL RECURS ORDINARI 
92/2015, SECCIÓ BY, DAVANT DEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU 14 DE BARCELONA.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat contenciós administratiu número 
14 de Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment, 
recurs ordinari  92/2015 , Secció BY, per quantia de 120.227,03  €, 
 
SEGON. Designar a MILÀ ADVOCATS SLP, per a que assumeixi la 
representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en l’esmentat procés. 
Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin 
interposar.  
 
TERCER.  Designar el procurador dels Tribunals, (Ranera Cahis Procuradors) 
pel cas de ser necessària la seva intervenció en el procediment. 
 
QUART. L’import de la contractació que és pagarà amb càrrec a la partida de 
Defensa Jurídica número 07.9203.22799,  atendrà als següents criteris un cop 
es determini la quantia del procediment: 
 

• Quantia del procediment fins a 6.000€:  700€. 
• De 6.001 a 18.000€: 1.050€. 
• De 18.001 a 30.000€:  1.400€. 
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• De 30.001 a 60.000€:  1.750€. 
• Més de 60.001€:  2.100€. 
• Procediments de quantia indeterminada: 1.050€. 

 
En quant a la forma de pagament, la mateixa s’efectuarà de conformitat amb 
allò establert als Criteris Orientadors de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, de la següent forma: 
 

Estudi i període de controvèrsia: 60%. 
Per la fase probatòria: 20%. 
Per l’assistència a vista o formulació de conclusions escrites: 20%. 

 
CINQUÈ. Notificar el present Acord al lletrat i procurador designats a l’acord 
Segon i Tercer anteriors, així com al Cap de Serveis Jurídics i Administratius 
d’Urbanisme  i  lletrat de l’ajuntament responsable de l’àrea, als efectes que 
prestin l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la 
documentació pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat designat. 
 

6. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, PER 
L’ACCIDENT PATIT AMB LA MOTOCICLETA HONDA CBR AMB 
MATRÍCULA B-9605-VJ AL C. NANSA, SEGONS MANIFESTA, 
PER MANCA D’IL·LUMINACIÓ I L’EXISTÈNCIA DE DOS PILONES 
AMB UNA CADENA QUE TALLAVEN LA VIA SENSE 
SENYALITZAR, EN DATA 22/08/2013. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000043/2014-REC, per l’accident patit amb 
la motocicleta HONDA CBR amb matrícula B-9605-VJ al C. Nansa, segons 
manifesta, per manca d’il·luminació i l’existència de dos pilones amb una 
cadena que tallaven la via sense senyalitzar. Els danys causats segons el 
reclamant com a rescabalament són per la suma de TRES MIL DOS-CENTS 
VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (3.223,21€). 
 
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient a la senyora María José Anguís 
Herrera. Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu 
l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Donar trasllat del present acord a la part interessada, així com del 
informes del tècnic de Mobilitat de data 13 de juny de 2014 i de l’informe del 
responsable de la USM de data 30 de setembre de 2014. 
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QUART. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir 
del següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes 
al·legacions, documents o informacions que estimi convenient al seu dret i 
proposi quantes proves siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.” 
 

7. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 
DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
FORMULAT, PER LES LESIONS CAUSADES PER UNA CAIGUDA 
AL C. DE JOAN LLAVERIAS, NÚM. 26 PER L’EXISTÈNCIA D’UN 
SOT ENTRE LA VORERA I LA CALÇADA, EN DATA 11/06/2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per la reclamant contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per la caiguda 
soferta al c. de Joan Llaverias, núm. 26, en data 11/06/2014. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.” 

 
8. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 

DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PER LES LESIONS OCASIONADES PER LA 
CAIGUDA AL C. DEL RAVAL DE STA. MAGDALENA, PEL MAL 
ESTAT DE LA VORERA, EN DATA 05/11/2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la reclamant, contra aquest Ajuntament, en data 06/11/2014. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.” 
 

9. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT, PER L’ACCIDENT PATIT AL PAS DE VIANANTS DEL 
C. DE JOSEP COROLEU, NÚM. 1, COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA 
PINTURA RELLISCOSA DEL TERRA, EN DATA 29/12/2012. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000139/2012-REC, instat per AEQUO 
ANIMO ADVOCATS S.L., en representació del senyor ..., pels danys causat a 
l’accident patit al pas de vianants del c. de Josep Coroleu, núm. 1, com a 
conseqüència de la pintura relliscosa del terra, en data 29 de desembre de 
2012. 
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SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís 
Herera. 
 
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Sol·licitar a la part interessada, que aporti la valoració econòmica de 
la reclamació referida, mitjançant documentació acreditativa. 
 
QUART. Donar trasllat del present acord a la part interessada. 
 
CINQUÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a 
partir del següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes 
al·legacions, documents o informacions que estimi convenient al seu dret i 
proposi quantes proves siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.” 
 

10. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, PER 
L’ACCIDENT PATIT AMB EL CICLOMOTOR YAMAHA AMB 
MATRÍCULA C-7494-BHT,  A LA PL. DE PAU CASALS, PEL MAL 
ESTAT DEL PAVIMENT, EN DATA 03/03/2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000027/2015-REC, per l’accident patit amb 
el ciclomotor YAMAHA amb matrícula C-7494-BHT, a la Pl. de Pau Casals en 
data 03/03/2014, reclamant com a rescabalament una suma de SIS MIL 
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (6.054,73€). 
 
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís 
Herrera. 
 
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Donar trasllat a la part interessada del present acord i de còpia de 
l’informe del tècnic del responsable de Residus i Neteja viària de data 12 de 
març de 2015. 
 
QUART. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir 
del següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes 
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al·legacions, documents o informacions que estimi convenient al seu dret i 
proposi quantes proves siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.” 
 

11. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 
DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PER LA CAIGUDA SOFERTA A LA RBLA. 
PRINCIPAL, NÚM. 22, SEGONS MANIFESTA, CAUSADA PEL MAL 
ESTAT DEL PAVIMENT, EN DATA 13/06/2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMERO. Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de la 
Administración formulada contra el Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, según 
manifiesta, por la caída sufrida en la Rbla. Principal, nº 22, como consecuencia 
del mal estado del pavimento, en fecha 13 de junio 2014. 
 
SEGUNDO. Comunicar el presente acuerdo a la parte interesada.” 
 

12. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE 
LICITACIÓ DESERTA DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC 
PER A L’ÚS I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL CENTRE 
CÍVIC I ESPORTIU LA COLLADA-ELS SIS CAMINS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. DECLARAR DESERTA la licitació de la concessió de domini públic per 
a l’ús i explotació del servei de bar del Centre Cívic i Esportiu La Collada – Els Sis 
Camins de Vilanova i la Geltrú. 

 
SEGON.  Publicar la declaració al Perfil del Contractant. 

 
TERCER. Requerir el servei de Participació per tal que valori la conveniència 
d’iniciar o no iniciar una nova licitació. 
 
QUART. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 

13. PATRIMONI. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DOCUMENT DE 
CESSIÓ TEMPORAL D’UN LOCAL MUNICIPAL UBICAT AL 
CENTRE CÍVIC DE LA GELTRÚ, PLAÇA DELS ALUMNES 
OBRERS, S/N, A L’AGENCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTÀRIA (ADMINISTRACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ) PER 
LA CAMPANYA DE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents la cessió temporal a l’AEAT 
Administració de Vilanova i la Geltrú, d’un local municipal en planta baixa, ubicat 
al Centre Cívic de la Geltrú, Plaça dels Alumnes Obrers, s/n, per destinar-lo a 
oficina d’atenció al contribuent durant la campanya de la declaració de la Renda 



 
 

10 

2014, del 27 d’abril al 10 de juliol de 2015, d’acord amb el conveni que 
s’adjunta. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la 
signatura del document de cessió temporal. 
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

14. HISENDA. APROVAR LA RELACIÓ DE DESPESES. 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2015/10, per import de DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS 
SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (244.973,38€). 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2015/10. 
 
TERCER. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
QUART. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 

15. JOVENTUT. APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA DEL 
CONVENI D’1 DE SETEMBRE DE 2014, DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA, L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CONSELL COMARCAL DEL 
GARRAF, PER A LA GESTIÓ DE L’OFICINA JOVE DEL GARRAF. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar l’addenda de pròrroga del Conveni d’1 de setembre de 
2014, de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament de Benestar i Família, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el 
Consell Comarcal del Garraf, per a la gestió de l’Oficina Jove del Garraf, que es 
transcriu a continuació: 
 
Addenda de pròrroga del Conveni d’1 de setembre de 2014, de col·laboració 
entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social 
i Família, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf, 
per a la gestió de l’Oficina Jove del Garraf  
 
SEGON. Facultar l’Alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris 
per a l’efectivitat d’aquest acord. 
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PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

16. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DEL PAGAMENT A PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA SAM DE 
LA LIQUIDACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA FIRA DE 
NOVEMBRE 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar el pagament de VINT-I-SET MIL TRES-CENTS NORANTA 
EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (27.390,48€) a l’empresa 
PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM, a càrrec de la partida 
10.4311.2279901 Fires, en concepte de liquidació de l’encàrrec de gestió de la 
Fira de Novembre 2014. 
 
SEGON. Notificar aquest acord als interessats.” 
  

17. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE L’ORGANITZACIÓ DURANT L’ANY 2015 DE MERCATS DE 
PETIT FORMAT, DELS CRITERIS PER A L’ORDENACIÓ DE LES 
SOL·LICITUDS I ENCOMANAR A L’EMPRESA PROMOCIÓ 
INDUSTRIAL VILANOVA (PIVSAM) LA SEVA GESTIÓ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
PRIMER. Aprovar l’organització durant l’any 2015 dels fira mercats de petit 
format. 
 
SEGON. Aprovar les bases d’atorgament de les autoritzacions municipals per a 
la venda en les fires mercats municipals de petit format i les condicions per al 
seu exercici que es recullen en el document annex. 
 
TERCER. Convocar el concurs per a l’adjudicació de les autoritzacions per a la 
venda en les fires mercats de petit format per a l’any 2015. Les persones 
interessades podran presentar les seves sol·licituds al registre de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, plaça de la Vila núm. 8, en el termini màxim de 15 dies a 
partir de l’endemà de la seva publicació al BOP, per a les fires-mercats 
D’ARTESANIA D’ESTIU i per a les fires- mercats de BROCANTERS, 
COL·LECCIONISME, ART I ARTESANIA. I fins el dimarts 8 de setembre per a 
la fira-mercat de NADAL I REIS 2016. 
 
QUART. Encarregar la gestió d’aquestes fires mercats de petit format 
organitzats durant l’any  2015 a l’empresa PROMOCIÓ INDUSTRIAL 
VILANOVA SAM (PIVSAM), i que es regularà segons el conveni d’encomana de 
gestió dels mercadals aprovat pel Ple en data 20 de juny de 2012. Per a 
aquesta activitat es preveuen uns ingressos estimats de 40.747,50 euros que 
cobreixen les despeses de l’encomana de gestió. 
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CINQUÈ. Autoritzar l’alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la 
signatura i formalització dels documents adients en relació amb els punts 
anteriors. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

18. SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA. INTERRUPCIÓ 
DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A ABONAT RELACIONATS 
DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 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. 

 
La relació comença amb CTAT. PROP. CR LLIBERTAT 131 i finalitza amb la 
Sra. ..... 

 
SEGON. Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 

 
19. SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA. INTERRUPCIÓ 

DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A ABONAT RELACIONATS 
DE SOREA, 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 
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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 Sorea - Societat Regional d’Abastament d’Aigua, 
SA, 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 Sorea - Societat Regional d’Abastament 
d’Aigua SA, 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.” 
 

20. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA 
SOL·LICITADA PER 52425388Q, PER A CONSTRUIR HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PS+PB+1PP+PSCO, SITUAT AL 
CARRER DELS PARDALS, NÚM. 37. (69/2015). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per  52425388-Q, per a  construir habitatge unifamiliar aïllat de 
PS+PB+1PP-PSCO, al carrer dels Pardals, núm. 37, (Exp.000069/2015-OBR) 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables. 
 

20. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA 
SOL·LICITADA PER 77295624F, PER A AMPLIAR LA PLANTA 
SOTERRÀNIA DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR SITUAT AL 
CARRER DELS ESCOLAPIS, NÚM. 24. (247/2015). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per  77295624-F, per ampliar la planta soterrània de l'habitatge 
unifamiliar, al carrer dels Escolapis, núm. 24, (Exp.000247/2015-OBR) d'acord 
amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

21. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA 
SOL·LICITADA PER COL·LEGI SANT BONAVENTURA, PER A 
REHABILITACIÓ FUNCIONAL DEL TEATRE DEL COL·LEGI SANT 
BONAVENTURA I NOVA CONSTRUCCIÓ D’UN MÒDUL DE 
SERVEIS SANITARIS, A LA PLAÇA DELS FRANCISCANS, NÚM. 
4. (276/2015). 
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S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per  COL·LEGI SANT BONAVENTURA, amb NIF: R0800427-G, per a  
rehabilitació funcional del teatre del col·legi Sant Bonaventura i nova construcció 
d'un mòdul de serveis sanitaris a la plaça dels Franciscans, núm. 4. 
(Exp.000276/2015-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables. 
 

22. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA 
SOL·LICITADA PER HGN REAL STATE ASSETS, SL, PER A FER 
DIVISIÓ D’UN LOCAL COMERCIAL EN DOS LOCALS, AL 
CARRER DE LA PROVIDÈNCIA, NÚM. 1B BXS. (260/2015). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència sol·licitada per  
HGN REAL STATE ASSETS SL,  amb NIF: B6519338-5, per a divisió d'un 
local comercial en dos, al carrer de la Providència, núm. 1B, bxs., d'acord amb 
la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

23. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA 
SOL·LICITADA PER 52216817D, PER A PROJECTE DE MILLORA 
DE FINCA AGRÍCOLA AL SECTOR DEL FONDO DEL FRARE 
(POLÍGON 22).  (173/2015). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada pel Sr. amb DNI 52216817-D, per a  moviment de terres per a millora 
agrícola, al sector del Fondo del Frare, Polígon 22, Parcel·la 6. 
(Exp.000173/2015-OBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables. 

 
24. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DENEGAR LA SOL·LICITUD 

PRESENTADA PER TELEFÒNICA, PER A INSTAL·LAR 3 
SUPORTS DE FUSTA AL CARRER DE CÒRDOBA, NÚM. 23, 29 I 
32. (145/2015) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. DENEGAR la llicència sol·licitada per TELEFÒNCIA amb CIF: 
A8201847-4, per a instal·lació de 3 suports de fusta, al carrer de Córdoba, núm. 
23, 29 i 32, d’acord amb la documentació presentada i amb l’informe tècnic 
desfavorable  que figura incorporat a l’expedient. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al sol·licitant.” 
 

25. 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. 
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LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per 77281001N, per a reparació puntual de la canal de la 

cornisa de l’edifici, a la plaça de les Casernes, núm. 11. (266/2015) 
 
2. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparació puntual 

de la façana, al carrer del Correu, núm. 28B  Esc. A  bxs. 1a. (55/2015) 
 
3. Sol·licitud presentada, per a reformar la cuina, instal·lar parquet i sostre de pladur i 

canviar instal·lació elèctrica, a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 34-36, àtic 2a. 
(202/2015) 

 
4. Sol·licitud presentada per 46393744Y, per a clausurar una porta de paret mestra, al 

carrer de Sant Gervasi, núm. 8. (234/2015) 
 
5. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar i pintar 

façana al carrer de Santa Anna, núm. 13. (242/2015) 
 
6. Sol·licitud presentada per INSTAL·LACIONS RAGAS, per a legalitzar instal·lació 

interior de gas al carrer de Santa Gertrudis, núm. 21. (244/2015) 
 
7. Sol·licitud presentada per 37694040F, per a enderrocar envà i fer reforç puntual al 

forjat de l’habitatge situat al carrer de Sant Onofre, núm. 21, 1r.1a. (246/2015) 
 
8. Sol·licitud presentada per 5674056W, per a enderrocar envà i canviar 5 rajoles de 

ceràmica a l’habitatge del carrer de Pelegrí Ballester, núm. 16, 4t. 3a. (252/2015) 
 
9. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a pujar 10 cm de la 

rampa del garatge al carrer del Doctor Fleming, núm. 44. (263/2015) 
 
10. Sol·licitud presentada per 47837203D, per a reformar la cuina, bany, paviment i 

instal·lacions d’aigua i llum, al carrer Bonaire, núm. 22. (265/2015) 
 
11. Sol·licitud presentada per 38433796Z,  per a reformar la teulada de l’habitatge 

unifamiliar situat al carrer de Puig i Cadafalch, núm. 25. (267/2015) 
 
12. Sol·licitud presentada per H59813139, per a reparar façanes de l’edifici al carrer de 

Joan d’Austria, núm. 22, Esc. A bxs. 1a. (269/2015) 
 
13. Sol·licitud presentada per 38160811Q, per a modificar la coberta de l’habitatge 

unifamiliar entre mitgeres al carrer de Sitges, núm. 10. (277/2015) 
 
14. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la façana 

al carrer de Lleida, núm. 9. (278/2015) 
 
15. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar façana al 

passeig del Carme, núm. 28-29. (280/2015) 
 
16. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparació puntual 

de la xarxa de clavegueram, al carrer de Joan Maragall, núm. 3. (285/2015) 
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17. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a canviar xarxa 

horitzontal d’evacuació al carrer de Joan d’Austria, núm. 18. (292/2015) 
 
18. Sol·licitud presentada per 49769015M, per a rehabilitar la façana i fer obertura de 

forat a la planta baixa, al carrer de Lleó, núm. 9. (295/2015) 
 
19. Sol·licitud presentada per 52212022K, per a fer instal·lació interior de gas al carrer 

de Lurdes, núm. 66. (301/2015) 
 
20. Sol·licitud presentada per X0292073L, per a fer reforma interior de l’habitatge al 

carrer de l’Aigua, núm. 33, entresol 1a. (304/2015) 
 
21. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 2m per a 

anul·lar connexió de servei de gas al carrer del Cardenal, núm.  2. (73/2015) 
 
22. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL, SDG, SA, per a obrir rasa d’1m per a 

connexió de servei de gas, al carrer de Pàdua, núm. 22. (230/2015) 
 
23. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa d’1 m per a 

connexió de servei de gas al carrer de Maria Aurèlia Capmany, núm. 13. (256/2015) 
 
24. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 2 m per a 

subministrament de gas, a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 101-103. 
(287/2015) 

 
25. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per obrir 

rasa d’1m per a subministrament de gas al carrer d’Antonio Machado, núm.  16. 
(255/2015) 

 
26. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per obrir 

rasa de 2m per a subministrament de gas a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 
101-103. (287/2015) 

 
27. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per obrir 

rasa de 2m per a subministrament de gas al carrer del Recreo, núm. 97. (291/2015) 
 
28. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per obrir 

rasa de 2m per a subministrament de gas al carrer de Josep Coroleu, núm. 125. 
(290/2015) 

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per 44000914M, per a adequació de local per a clínica dental, 

al carrer de la Providència, núm. 1B. (270/2015) 
 
2. Sol·licitud presentada per 48138265R, per a instal·lar rètol a local comercial al 

carrer del Forn de Vidre, núm. 22. (298/2015) 
 
3. Sol·licitud presentada per SOCIETAT CULTURAL LA GRAN PENYA, per a 

enderrocar envà entre dues sales a la rambla Principal, núm. 52. (308/2015) 
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Obres per adequació i instal·lacions de locals 
  
1. Sol·licitud presentada per RDA INVERNET, SL, per fer obres d’adequació d’un local 

per instal·lar una bugaderia autoservei al carrer de Josep Coroleu, núm. 125, bxs. 
(exp. obres  193/15).  

 
2. Sol·licitud presentada per CASA AMETLLER, SL, per fer obres d’ampliació d’una 

botiga d’alimentació al carrer de Josep Coroleu, núm. 79, bxs. (exp. obres  50/15) 
  
3. Sol·licitud presentada per VILANOVA HOLDING, SL,  per fer obres d’adequació de 

local per instal·lar un bar-restaurant al passeig del Carme, núm. 31, bxs.  (exp. 
obres 235/2015)  

 
4. Sol·licitud presentada per 44015231Q, per fer obres d’adequació de local per 

instal·lar un bar-restaurant a la rambla de la pau, núm. 2B. (exp. obres 248/2015)  
 

26. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE LES 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 X60699741H, per a canviar banyera per plat de 

dutxa al carrer de Juan Sebastián Elcano, núm. 17, 2n. 2a. (245/2015) 
 
2. Comunicació presentada per 46361250N, per a reformar cuina i bany a la rambla 

de la Pau, núm. 87, Esc. 4,  4t. 1a. (250/2015) 
 
3. Comunicació presentada per 39843204M, per a reformar la cuina al carrer de 

Lepant, núm. 71-73,  1r. 1a. (251/2015) 
 
4. Comunicació presentada per 52216300K, per a canviar banyera per plat de 

dutxa al passatge del Doctor Thebussem, núm. 9. (253/2015) 
 
5. Comunicació presentada per 393246784M, per a canviar paviment de gres dels 

dormitoris al carrer Bailén, núm. 11A. (261/2015) 
 
6. Comunicació presentada per 23184772J, per a canviar banyera per plat de 

dutxa, al carrer de la Masia en Frederic, núm. 38, 1r. 2a. (262/2015) 
 
7. Comunicació presentada per 36934802E, per a reformar cuina a la plaça 

de Soler i Carbonell, núm. 33. (271/2015) 
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8. Comunicació presentada per 46663336Q, per a canviar banyera per plat de 
dutxa al carrer de la Nansa, núm. 7, 3r. 7a. (279/2015) 

 
9. Comunicació presentada per 25902535G, per a canviar banyera per plat de 

dutxa a la plaça de la Rajanta, núm. 4, 4t. 2a. (281/2015) 
 
10. Comunicació presentada per 39725323, per a renovar cuina i bany al carrer del 

Tigre, núm. 19. (288/2015) 
11. Comunicació presentada per 3811517X, per a reformar bany i cuina a la rambla 

de l’Exposició, núm. 87, 2n. 2a. (294/2015) 
 
12. Comunicació presentada per 36503512M, per a canviar paviment del rebedor i 

del menjador al carrer de Josep Coroleu, núm. 130, 3r. 1a. (296/2015) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per 52425493Y, per instal·lar una activitat destinada a 

un estudi de fotografia al carrer de la Llibertat, núm. 137, bxs. 2a. (exp. act 
105/15) 

 
2. Comunicació presentada per S Y G, SA, per canviar de nom un magatzem i 

distribució de material elèctric a la ronda d’Europa, núm. 71. (exp. act 30/15) 
 
3. Comunicació presentada per RECANVIS PENEDÈS, SL, per instal·lar un 

magatzem i distribució de recanvis per a l’automoció al carrer de Marcel.lí Gené, 
núm. 14. (exp. act 24/15) 

 
4. Comunicació presentada per 46321482B, per instal·lar un magatzem i venda de 

material electrònic al carrer de Solicrup, núm. 21, nau 2. (exp. act 107/15) 
 
5. Comunicació presentada per 46342656W, per instal·lar una clínica dental a 

l’avinguda del Garraf, núm. 64, bxs. (exp. act 93/15) 
 
6. Comunicació presentada per 52423743G, per instal·lar una activitat de venda de 

recanvis per a l’automòbil a la ronda Ibèrica, núm. 169, bxs. (exp. act 97/15) 
 
Activitats de pública concurrència  
 
1. Comunicació presentada per 52429387J, per instal·lar un bar a la plaça de 

l’Agermanament, núm. 5, bxs. 4a. (exp. act 201/13) 
 
2. Comunicació presentada per GARRAFICUS, SL,  per canviar de nom un 

restaurant, amb McAuto, elaboració i venda de plats preparats, a la ronda 
d’Europa, núm. 64. (exp. act 67/15). 

 
URGÈNCIA 

 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
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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. 

 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

28. HISENDA. INCOAR EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A LA 
DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE PLE DRET DE L’ADJUDICACIÓ 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15 DE NOVEMBRE DE 
2011, EFECTUADA A FAVOR DE LA SOCIETAT PISAN, SL, PER 
ACTUALITZACIÓ DE DADES CADASTRALS DEL MUNICIPI. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Incoar expedient de declaració de nul·litat de l’acord de 15 de 
novembre de 2011 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú d’adjudicació a la societat PISAN SL dels treballs d’actualització de les 
dades cadastrals del municipi  i de la liquidació del citat contracte.  
 
SEGON. Notificar l’anterior acord a la societat interessada i donar-li audiència 
per termini de 10 dies perquè presenti al·legacions. 
 
TERCER. Procedir a la liquidació del contracte aprovat el 15 de novembre de 
2011 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i pagar a 
la societat PISAN SL, com a conseqüència d’aquesta liquidació, la quantitat de 
13.605,80 € (11.244,46 més 2.361,34 € d’IVA). 
 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

29. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’EMPRESA 
I OCUPACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL “PROJECTE INTEGRAL 
D’ACTUACIONS DE MILLORES A LA FAÇANA MARÍTIMA” I QUE 
INCLOU L’ESPAI FAR, CENTRE D’INTERPRETACIÓ I ACOLLIDA 
TURÍSTICA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Sol·licitar al Departament d’empresa i ocupació de la Direcció 
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’Ordre EMO 47/2015, per al desenvolupament de plans de foment 
territorial del turisme, pel “Projecte integral d’actuacions de millora a la façana 
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marítima” que inclou l’espai Far, centre d’interpretació i d’acollida turística, una 
subvenció per import de 251.775 €, que correspon al 50% dels pressupost 
estimat de les actuacions, de conformitat amb la base 4, article 4.1 de 
l’esmentada Ordre. 
 
SEGON. Compromís, en el cas de rebre la subvenció sol·licitada, de dur a 
terme les actuacions esmentades en l’informe del projecte el qual s’adjunta a 
l’expedient. 
 
TERCER. Facultar l’alcadessa per signar els documents que siguin necessaris 
a tal efecte. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9:55 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
accidental. 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                          Josep Gomariz Meseguer 
 
 


