
 

 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  29 
DE JULIOL DE 2014 

 

Acta núm. 30 

 

ASSISTENTS: 
 

 
 ARIADNA LLORENS GARCIA 

GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 

 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ 
(Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria. 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les 
comissions respectives, s’adopten els acords següents: 

 
SERVEIS A LES PERSONES 
 
ALCALDIA 
 

1.  SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE 
L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
22 DE JULIOL DE 2014. 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de juliol de 2014. 
 

2. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LES SENTÈNCIES DE 
RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS (2N. 
TRIMESTRE). 

 
Es dóna compte de les següents sentències, autos i decrets: 



 

 

 
* AUTO 46/2014, dictat pel Jutjat  Contenciós Administratiu núm. 14 Barcelona, 
en relació al recurs 345/2012. 
 
“PARTE DISPOSITIVA 
 
En su virtud, ACUERDO: Declarar terminado el procedimiento instado. 
Procédase al archivo de las actuaciones, dejando nota en el libro registro 
correspondiente.  Dedúzcase testimonio de esta resolución para su unión a los 
autos y notifíquese a las partes, con devolución del expediente administrativo.” 
 
* AUTO dictat pel Jutjat  Contenciós Administratiu núm. 14 Barcelona, 
interposat per DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE CATALUNYA, en relació al 
recurs 329/2013. 
 
“PARTE DISPOSITIVA 
 
ACUERDO: No haber lugar a las alegaciones previas formuladas por la 
demandada, procediendo la continuación del presente recursos contencioso 
administrativo.  Sin costas. 
 
* AUTO, dictat pel Jutjat  Contenciós Administratiu núm. 16 Barcelona, recurs 
526/2010, Secció A1, interposat per SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS. 
 
“PARTE DISPOSITIVA 
 
Procede, de oficio, en el fallo de la sentencia, dejar sin efecto: 
 
“Desestimar el recurso contencioso administrativo número 526/2010, 
interpuesto por Correos y Telégrafos, SA; representada y defendida por el 
Abogado del Estado Doña María Morales, contra el Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, contra la actuación administrativa tributaria a la que se refieren los 
antecedentes de la presente resolución, al no resultar dicha actuación 
disconforme a Derecho en los extremos controvertidos en el recurso, sin 
imposición de costas”. 
 
Y en su lugar: 
 
““Estimar el recurso contencioso administrativo número 526/2010, interpuesto 
por Correos y Telégrafos, SA; representada y defendida por el Abogado del 
Estado Doña María Morales, contra el Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
contra la actuación administrativa tributaria a la que se refieren los 
antecedentes de la presente resolución, al resultar dicha actuación disconforme 
a Derecho en los extremos controvertidos en el recurso, sin imposición de 
costas”. 
 



 

 

Notifíquese el presente auto a las partes, haciéndoles saber que contra el 
mismo no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en 
su caso, contra la sentencia a que se refiere la solicitud.” 
 
* AUTO, dictat pel Jutjat  Contenciós Administratiu núm. 10 Barcelona, recurs 
17/2012, interposat per CLECE, SA, en relació a la denegació dels interessos 
legals sol·licitats, no inclosos en la sentència 303/2013. 
 
“PARTE DISPOSITIVA 
 
Se completa la sentencia, de forma que la condena al pago se extenderá a los 
intereses legales de la cantidad de 2.759,55 euros.” 
 
 
* DECRET recurs 156/2014 dictat pel Jutjat  Contenciós Administratiu núm. 16 
Barcelona. 
 
“PARTE DISPOSITIVA 
 
ACUERDO: Tener por desistido a la parte recurrente declarando la terminación 
de este procedimiento. 
 
No ha lugar a hacer especial condena en costas.” 
 
* Decret recurs 329/14 dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
Barcelona, interposat per la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUNYA. 
I que transcrit literalment diu: 
 
“ACUERDO fijar la cuantía del presente procedimiento en indeterminada”. 
 
* Decret recurs 57/14 dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 
Barcelona, interposat per FALDUR SOL, SL. I que transcrit literalment diu: 
 
“ACUERDO Archivar provisionalmente los presentes autos.” 
 
 
A) Sentència núm. 2, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Sala Contenciosa Administrativa, en el recurs 319/2009, contra el JURAT 
D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA, SECCIÓ BARCELONA i AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ, sobre acord de 17-4-09 que desestima recurs de 
reposició interposat contra acord de 19-12-2008 que fixa el justi preu de la finca 
de la Ronda del Mediterrani, barri de Ribes Roges, finca 964. Lletrat: de la 
GENERALITAT DE CATALUNYA i IVO RANERA CAHÍS, I que transcrita 
literalment diu: 
 
“Decisió: 
 



 

 

PRIMER. Estimar en part la demanda formulada en aquest recurs. 
 
SEGON. Fixar el preu just de l’expropiació de la finca dels actors en un total 
d’1.009.059,54 euros. 
 
TERCER. No efectuar un pronunciament especial pel que fa a les costes 
processals causades en aquest recurs. 
 
Contra aquesta sentència es pot interposar recurs de cassació davant 
d’aquesta Sala en el termini de deus dies següents a la notificació.” 
 
B) Sentència núm. 39/2014, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, rotllo apel.lació 132/2013, contra 
la sentència desestimatòria de reclamació per responsabilitat patrimonial.  I que 
transcrita literalment diu: 
 
“FALLAMOS 
 
PRIMERO. Desestimar el recurso. 
 
SEGUNDO. Imponer costas causadas a la parte recurrente con el importe 
máximo de mil euros.  
 
Notifíquese la presente resolución en legal forma, haciendo saber a las partes 
que contra la misma no cabe interponer recurso de casación ordinario, y 
verificado remítase testimonio de la presente resolución al Juzgado de 
procedencia para su conocimiento y ejecución.” 
 
C) Sentència núm. 76/2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
número 5, procediment abreujat 107/2013-Y, contra la desestimació de 
reclamació per responsabilitat patrimonial. I que transcrita literalment diu: 
 
“DECISIÓ 
 
DESESTIMO el recurs contenciós administratiu interposat per la representació 
processal davant la desestimació per silenci administratiu de la reclamació per 
responsabilitat patrimonial, que s’até a dret. 
 
Imposo les costes processals a la part actora en la quantia de 100 euros atesa 
la naturalesa d’aquest procediment i les actuacions que s’han practicat. 
 
Notifiqueu aquesta resolució a les parts, i feu-los saber que contra la mateixa 
no s’hi pot interposar cap recurs d’acord amb l’article 81.1.a) de la Llei 29/98.” 
 
D) Sentència núm. 76/2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
número 15, 227/2012, interposat per UNILAND CEMENTERA, SA, contra acord 
de Junta de Govern Local de data 13 de març de 2012, d’aprovació definitiva 



 

 

del Projecte de Reparcel·lació del Sector Masia d’en Barreres II. I que transcrita 
literalment diu: 
 
“ESTIMO parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la 
representación procesal de la recurrente, contra el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, de fecha 13 de marzo 
de 2012, de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Sector 
Masia d’en Barreres II, anulándolo en parte, habiendo de detraerse del valor del 
suelo bruto aportado por la actora, de 310 euros/m2, considerado en base a la 
Ponencia catastral de aplicación, el valor de 33,17 euros/m2, sin especial 
pronunciamiento en materia de costas. 
 
Así por esta mi Sentencia de la que se unirá certificación a la causa y contra la 
cual cabe interponer recurso de apelación en el plazo de los quince días 
siguientes a su notificación, ante este Juzgado, mediante escrito que contenga 
las alegaciones en que se fundamenta el mismo (art. 85.1 LJCA) lo pronuncio, 
mando y firmo” 
 
E) Sentència núm. 193/2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
número 10, 110/2012-G, en relació al reconeixement de propietat de la porció 
de finca situada al carrer d’Albert Einstein, núm. 1, cantonada av. de 
Rocacrespa, núm. 68, I que transcrita literalment diu: 
 
“FALLO: Que se inadmite el recurso contencioso administrativo en cuanto 
acuerda: 
 
Reconocer el derecho de propiedad en relación a la porción de finca de 115 m2 
de superficie ubicada en la calle Albert Einstein, 1, esquina Av. de Rocacrespa, 
68. 
 
Devolver al propietario la posesión de la finca y desocuparla en el termino más 
breve posible, reiterando los elementos del mobiliario urbano y arbolado 
instalados erróneamente en su interior por el Ayuntamiento. Si fuese voluntad 
del interesado y lo comunica así expresamente, se procederá por parte del 
Ayuntamiento a la despavimentación del solar dejándolo libre de embaldosado. 
Se estima el recurso, anulando el acuerdo de 18 de octubre de 2011 en cuanto 
insta al Sr. XXX a que una vez recuperada la posesión de la finca proceda al 
cierre del solar mediante la instalación de valla homologada desestima el 
recurso contencioso administrativo, no se hace expresa imposición de costas. 
 
Contra la presente resolución puede interponerse recurso de apelación en el 
plazo de 15 días en este juzgado.” 
 
F) Sentència núm. 198/2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
número 10, 480/2012, en relació a la desestimació de la reclamació per 
responsabilitat patrimonial formulada.  I que transcrita literalment diu: 
 



 

 

“FALLO: Que se desestima el recurso contencioso administrativo, no se hace 
expresa imposición de costas. 
 
Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario.” 
 
G) Sentència núm. 142/2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
número 8, procediment abreujat 332/2013-C, contra la resolució d’Alcaldia de 
10 de juny de 2013, desestimatòria del recurs de reposició interposat sobre la 
sol·licitud de devolució de la taxa  d’escombraries industrials des d’abril de l’any 
2011 del bar situat al carrer de Sant Onofre, núm. 113. I que transcrita 
literalment diu: 
 
“FALLO: Estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo número 
332/2013-C, interpuesto por la representación procesal letrada Y en 
consecuencia: 1. Anular los actos administrativos impugnados, por 
disconformes a Derecho. 2. Condenar al Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la 
devolución de las cantidades solicitadas en fecha 1 de marzo de 2013 por 
importes de 1.028 i 1.203 euros, respectivamente.  Sin costas. 
 
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que no cabe 
interponer recurso de apelación a tenor de lo dispuesto por el artículo 81.1.a) 
de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.” 
 
H) Sentència núm. 135/2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
número 13, procediment abreujat 128/2013-C, contra la desestimació del recurs 
de reclamació per responsabilitat patrimonial.  I que transcrita literalment diu: 
 
“FALLO: 
 
DESESTIMAR el presente recurso contencioso administrativo abreviado 
número 128/2013-C, promovido contra el ILMO AYUNTAMIENTO DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, toda vez que el acto administrativo impugnado es 
conforme a derecho. 
 
Con la imposición de 150 euros de costas a la parte actora. 
 
Notifíquese la presente resolución a las partes. 
 
La presente resolución es firme y no cabe imponer recurso ordinario alguno.” 
 
I) Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instancia i Instrucció número 5 de 
Vilanova i la Geltrú, judici de faltes 91/2014, per danys patrimonials.  I que 
transcrita literalment diu: 
 
“FALLO: 
 



 

 

Que debo condenar y CONDENO, como autor responsable de una falta de 
deslucimiento de bienes inmuebles, prevista y penada en el artículo 626 del 
Código Penal, a la pena de multa de cinco días de trabajos en beneficio de la 
comunidad, habiendo prestado ya el condenado su consentimiento a dichos 
trabajos. 
 
Constando en autos intervenido un bote de spray con el que se cometieron los 
hechos, una vez firme la presente resolución, procédase a la destrucción del 
mismo. 
 
Se impone al condenado las costas del procedimiento. 
 
Notifíquese la presente sentencia al Ministerio Fiscal y a los implicados, 
haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de 
apelación...” 
 
J) Sentència núm. 124/2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
número 11, recurs 103/2012-D, interposat per INMOBILIARIA LOCAMO, SL, 
contra la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat contra el 
decret de 15 de juliol de 2011, en relació a la sol·licitud de devolució de 
quantitats ingressades en concepte  d’Impost Increment de Valor de Terrenys.  
I que transcrita literalment diu: 
 
“DEBO ESTIMAR Y ESTIMO el recurso contencioso administrativo interpuesto 
por el letrado, en nombre y representación de INMOBIARIA LOCAMO, SL, 
contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra 
el Decreto de 15 de julio de 2011, dictado por el Ayuntamiento de Vilanova i la 
Geltrú, por la que se estimaba la solicitud del recurrente y se reconocía el 
derecho a la devolución de la cantidad de 45.601,32 euros ingresados por 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos, como consecuencia de 
la resolución judicial de la compraventa de la finca sita en la calle Josep 
Anselm Clavé, 63 de la localidad, y se compensaba con el pago de la deuda 
pendiente por el Impuesto sobre bines Inmuebles de Naturaleza Urbana, 
correspondientes a la finca, por los ejercicios 2008 a 2011 y por un importe 
total de 35.599,63 euros, resultando la cantidad a devolver de 10.001,69 euros, 
acto que queda anulado.  Si imponen costas al Ayuntamiento de Vilanova i  la 
Geltrú. 
 
Contra esta Sentencia no cabe interponer recurso alguno, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 81.1.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.”  
 
 
K) Sentència núm. 4123/2014, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala Social, recurs de súplica 293/2014, contra la desestimació de 
la pretensió de la part actora per la qual s’interessava se li declarés la situació 
d’incapacitat permanent total per a la seva professió habitual amb motiu de 



 

 

l’accident de treball que va patir quan treballava per a l’ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. I que transcrita literalment diu: 
 
“Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia 
de 23 de octubre de 2013, dictada por el Juzgado de lo social núm. 28 de 
Barcelona en autos núm. 637/2012, promovidos contra el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, ACTIVA 
MUTUA 2008 –MUTUA D’ACCIDENTS DE TREBALL I MALATIES 
PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL N. I AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, en reclamación por incapacidad permanente, y en 
su virtud confirmamos en todas sus partes dicha resolución. 
 
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su 
razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias. 
 
La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse 
recurso de casación para la unificación de doctrina...” 
 
L) Sentència núm. 33/2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
6, recurs PA 287/2012f, interposat contra la desestimació de la pretensió de la 
part actora en quant a la seva adscripció al lloc de treball de TS en Medi 
Ambient. I que transcrita literalment diu: 
 
“Decisió: 
 
He resolt desestimar el recurs presentat contra l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, sense costes. 
 
Notifiqueu aquesta resolució a les parts, amb l’advertiment que es pot 
interposar recurs ordinari d’apel·lació en contra, d’acord amb el que preveu 
l’article 81 de la Llei jurisdiccional” 
 
LL) Sentència núm. 166/2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13, procediment abreujat 368/2013C, contra la desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial deduïda per l’actora en data 20 de 
desembre de 2011. I que transcrita literalment diu: 
 
“Decisió: 
 
Ateses les consideracions anteriors, i fent ús de la potestat que li ve conferida 
per l’art. 117 de la Constitució, aquest Jutjat ha resolt: 
 
DESESTIMAR el present recurs contenciós administratiu abreujat número 
368/2013-C, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, atès que els actes 
administratius impugnats son conformes a dret. 
 



 

 

Amb la imposició de 200 euros de costes a la part actora. 
 
Notifiqui’ls a les parts la precedent sentència amb l’advertència que és ferma i 
que, per tant, no és susceptible de cap mena de recurs ordinari.” 
 

3. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ 
DE DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR 
DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL D’ESPORTS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb 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 negociat amb publicitat, i el plec de clàusules administratives 
particulars i tècniques per a la concessió de domini públic l’explotació del bar del 
pavelló poliesportiu municipal d’Esports de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Convocar licitació pel procediment negociat amb publicitat d’acord 
amb els articles 169 a 178 del TRLCSP, per un període de 2 anys prorrogables 
dos anys més per períodes anuals, amb un cànon anual mínim de 1.500,00 €. 
 
TERCER. Requerir el Servei de Contractació que sol·liciti un mínim de tres 
ofertes a empreses capacitades, sempre que això sigui possible, per a la 
realització de l’objecte del contracte, d’acord amb el disposa l’art. 177.1 del 
TRLCSP. 
 
QUART. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 177 del  
TRLCSP.” 
 

4.  CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA SEGONA PRÒRROGA 
DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL 
TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
ACORDA: 
 
“PRIMER. PRORROGAR el contracte del servei de manteniment i conservació de 
la xarxa d’enllumenat públic del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, amb 
l’empresa adjudicatària, actualment amb raó social SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA, (SECE), amb CIF: A-08001182 pel 



 

 

període de l’1 de setembre de 2014 fins el 31 d’agost de 2015, per un import de 
83.823,86 € de base imposable, més 17.603,01 € corresponents a un 21% d’IVA, 
que fan un total de 101.426,87€ (CENT UN MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS 
EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS) 
 
Aquesta quantitat anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 52.165.22799 del 
pressupost municipal 2014. 
 
SEGON. APROVAR la possibilitat d’interrupció d’aquesta pròrroga en el cas que 
el contracte de la nova licitació que s’iniciarà es formalitzi abans que finalitzi el 
termini de la mateixa, tal i com està exposat en el punt V de la Relació de Fets 
d’aquesta proposta. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA, (SECE), amb domicili al Pg. de la Zona 
Franca, núm. 142-144, 08038 Barcelona, i CIF: A-08001182. 
 
QUART. Aprovar la minuta de l’addenda del corresponent contracte que 
s’adjunta com a annex. 
 
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 

 
5. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA SEGONA PRÒRROGA 

DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE BAR I MENJADOR DEL 
CASAL MUNICIPAL DE CAN PAHISSA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. PRORROGAR el contracte de la gestió del servei de bar i menjador 
del casal municipal Can Pahissa de Vilanova i la Geltrú, amb la Sra. amb NIF: 
77055795-E, per un període de 6 mesos més, de l’1 d’octubre de 2014 fins el 31 
de març de 2015, per un import de 44.600,00 € de base imposable, més 4.460,00 
€ corresponents a un 10% d’IVA, que fan un total de 49.060,00 € (QUARANTA-
NOU MIL SEIXANTA EUROS). 
 
La despesa prevista per l’any 2014 ascendirà a 22.300,00 € (+ IVA) i anirà a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 35.231.2279900 del pressupost municipal 
2014. La resta de la despesa anirà imputada a l’aplicació pressupostària del 
pressupost 2015 que s’habiliti a tal efecte. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a la Sra. amb NIF: 77055795-E. 
 
TERCER. Aprovar la minuta de l’addenda del corresponent contracte que 
s’adjunta com a annex. 



 

 

 
QUART. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 

4. PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES SUBVENCIONS 
DESTINADES A ENTITATS I ASSOCIACIONS EN ELS ÀMBITS DE 
PARTICIPACIÓ, GENT GRAN I INFÀNCIA  DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ PER A L’ANY 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Atorgar les subvencions corresponents a la convocatòria 2014 a les 
entitats i associacions en els àmbits de Participació, Gent Gran i Infància, a les 
següents entitats pels imports i partides que s’indiquen a continuació.  

 
06.924.48000 56.000€ 

ENTITAT NIF IMPORT PUNT EXPEDIENT 

ASSOCIACIO DE PROPIETARIS SANTA MARIA G0884409 4 880 65 000064/2014-SUB 
ASSOCIACIO DE VEINS BARRI DE MAR G5830803 2 6050 73 000067/2014-SUB 
ASSOCIACIO DE VEINS CAN MARQUES G5880015 2 1600 65 000068/2014-SUB 
ASSOCIACIO DE VEINS CASERNES G6270554 6 880 65 000071/2014-SUB 
ASSOCIACIO DE VEINS CENTRE VILA G6055677 6 7480 73 000165/2014-SUB 
ASSOCIACIO DE VEINS FONDO  G6090577 5 2550 70 000207/2014-SUB 
ASSOCIACIO DE VEINS GRUP ARMANYÀ G5851612 1 3500 65 000026/2014-SUB 
ASSOCIACIO DE VEINS LA COLLADA-SIS CAMINS G5911628 5 2780 71 000069/2014-SUB 
ASSOCIACIO DE VEINS LA GELTRU G5939168 0 4480 73 000213/2014-SUB 
ASSOCIACIO DE VEINS MOLI DE VENT G5903079 1 7000 75 000074/2014-SUB 
ASSOCIACIO DE VEINS PLAÇA DE LA SARDANA G5832590 3 4360 72 000033/2014-SUB 
ASSOCIACIO DE VEINS SANT JOAN G5866274 3 6380 75 000050/2014-SUB 
ASSOCIACIO DE VEINS TACO G5890418 6 7180 74 000073/2014-SUB 
ASSOCIACIO PRAT DE VILANOVA C6220518 2 880 65 000092/2014-SUB 
ASSOCIACIÓ DE VEINS MAS JOLIU G6410245 2 0  000066/2014-SUB 
 
06.924.48001 12.000 € 

ENTITAT NIF IMPORT PUNT EXPEDIENT 

AMICS DE LA GENT GRAN DE VILANOVA I LA G. G6001746 4 3320 75 000120/2014-SUB 
ASSOCIACIO CAL PALLISSA G6544098 4 1660 73 000091/2014-SUB 
ASSOC. COMPARTIR EXPERIENCIES-COMPEX G6186224 9 2075 75 000025/2014-SUB  
ASSOCIACIO GENT GRAN DE LA MAR G6092369 5 300 68 000075/2014-SUB 
AULA D'EXTENSIO UNIVERSITARIA DE LA GENT G G5919553 7 1800 75 000111/2014-SUB 
CORAL L'ALBADA DE CAN PAHISSA G6485950 7 1245 73 000031/2014-SUB 
FUNDACIO PRIVADA FOMENT VILANOVI G6441818 9 1600 65 000029/2014-SUB 

 

06.924.48002 7.880 € 

ENTITAT NIF IMPORT PUNT EXPEDIENT 

ASSOCIACIO INFANTIL CORAL L’ESTROP G6547578 2 300 70 000126/2014-SUB 



 

 

PARROQUIA DE SANT JOAN BAPTISTA-  R5800102 E 2000 75 000101/2014-SUB 
PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Q5800191 H 700 73 000076/2014-SUB 
ASOC NACIONAL DE AFECTADOS POR  G6527209 8 0  000044/2014-SUB 
ADOPCIONES IRREGULARES  
FUNDACIO PRIVADA FOMENT VILANOVI G6441818 9 2900 65 000029/2014-SUB 
ASSOCIACIO DE VEINS MOLI DE VENT G5903079 1 980 75 000074/2014-SUB 
ASSOCIACIO DE VEINS TACO G5890418 6 1000 74 000073/2014-SUB 
 
SEGON. Aprovar les condicions generals que regeixen la relació entre 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i totes les entitats que han estat objecte de 
subvenció. 
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

7. HISENDA. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents la relació de factures número 
F/2014/23, per un import de CENT VINT MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS 
EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (120.822,78€). 
 
 

8. RECURSOS HUMANS. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIÓ EMO/221/2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents sol·licitar al Servei d’Ocupació de 
Catalunya del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb la resolució EMO/221/2014, de 21 de juliol, publicada al DOGC 
6668, de 21 de juliol, de 2014, l’atorgament de subvencions en el marc del 
Programa Treball i Formació, per a la contractació i formació de 21 persones. 
 

9. CONVIVÈNCIA I EQUITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA PER 
A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració que s’adjunta entre el 
Departament de Justícia i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la posada 
en marxa del Servei d’Informació a la Mediació (SIM) en el marc del Servei de 
Mediació Ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Autoritzar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació que sigui 
necessària per a la formalització d’aquest acord”. 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 



 

 

10. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVAR L’ADDENDA 
AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I LA CAMBRA DE BARCELONA 
(DELEGACIÓ DEL GARRAF). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i la Cambra de Comerç de Barcelona. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa per a la signatura d’aquesta addenda i de quanta 
documentació sigui necessària a l’efecte. 
 
TERCER. Notificar aquest acord als interessats. 
 

11. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVAR L’ADDENDA 
AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DEL 
GARRAF, ALT PENEDÈS I BAIX PENEDÈS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’Associació d’empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix 
Penedès. 
 
SEGON. Facultar l’Alcaldessa per a signar aquesta addenda i quanta 
documentació sigui necessària a l’efecte 
 
TERCER. Notificar aquest acord als interessats. 
 

12. ESPORTS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEIXAR SENSE EFECTE 
ELS ACORDS PRIMER, SEGON I TERCER DE LA PROPOSTA 
D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ 
DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Deixar sense efecte el acord Primer, Segon i Tercer de la proposta “ 
expedient de contractació i obertura del procediment d’adjudicació per a la 
contractació del servei de manteniment i conservació de les instal·lacions 
esportives municipals de Vilanova i la Geltrú”. 
 



 

 

SEGON. Donar disponibilitat d’aquest import econòmic a la partida 
corresponent per fer front a les despeses derivades de les tasques 
mantingudes fins ara i fins que es procedeixi a la decisió de municipalitzar el 
servei o de contractar-ho externament. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA A 
SOLCUNIT 2015, SL, PER A PARCEL·LACIÓ D’UNA FINCA EN 6 
PARCEL·LES, SITUADES AL CARRER DE LA PORTADORA, 
NÚM. 4, 6, 8, 10, 12 I 14. (847/2013-OBR) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència sol·licitada per  
SOLCUNIT 2015, SL,  amb NIF: B-6583587-8, per a parcel·lació de la finca en 
6 parcel·les, situades al carrer de la Portadora, núm. 4, 6, 8, 10, 12 i 14, 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables. 
 

14. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A SEGREGAR 8 M2 DEL LOCAL DE LA PLANTA BAIXA I 
AGREGAR-LO A LA ZONA COMUNITÀRIA DE L’EDIFICI, AMB 
LA CONSTRUCCIÓ D’UN ENVÀ DE SEPARACIÓ, AL CARRER 
DE MARQUÈS DEL DUERO, NÚM. 7-9, BXS. 2A. (565/2014-OBR) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència sol·licitada pel 
Sr. amb NIF: 36736202-G, per a segregar 8 m2 del local de la planta baixa i 
agregar-lo a la zona comunitària de l'edifici, amb la construcció d'un envà de 
separació, al carrer de Marquès del Duero, núm.  7-9, bxs. 02, d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 

 
15. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 

A DIVIDIR UN LOCAL EN DOS LOCAL SITUATS AL CARRER DE 
LEPANT, NÚM. 1-3 BAIXOS. (584/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència sol·licitada pel 
Sr. amb NIF: 37697561-D, per a fer divisió d'un local en dos locals, al carrer 
de Lepant, núm. 1-3, bxs. 01, d'acord amb la documentació presentada i amb 
els informes tècnic i jurídic favorables.  

 
16. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DEIXAR EN SUSPENS LA 

TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER A 
DIVERSES REFORMES I REHABILITACIONS, CONSISTENTS EN 
FER ESCOLLERA DE ROCA, ENDERROCAR MARQUESINA, 
SUBSTITUIR PORTA D’ACCÉS A LA FINCA, I PAVIMENTAR 
ZONA D’ENTRADA DE L’HABITATGE, AL CAMÍ DELS COLLS. 
(XALET DE LA SAL).  (334/2014) 

 



 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents DEIXAR EN SUSPENS la tramitació de 
la sol·licitud feta per la Sra. amb NIF: 36507430-J per a fer diverses reformes i 
rehabilitacions a l’habitatge situat al camí dels Colls, (Xalet de la Sal), fins que 
s’aportin les autoritzacions esmentades a la relació de fets. 

 
17. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DEIXAR EN SUSPENS LA 

TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER 
CRIMARMAR, SL, PER A REPARAR LA TANCA, LA FAÇANA I 
LA XEMENEIA DE L’HABITATGE SITUAT AL CAMÍ DELS 
COLLS, NÚM. 2. (340/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents DEIXAR EN SUSPENS la tramitació de 
la sol·licitud de llicència per a arranjar la tanca, la façana i la xemeneia de 
l’habitatge, situat al camí dels Colls, núm. 2, fins que s’obtingui l’autorització de 
costes esmentada a la relació de fets. 

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

PRESENTADA PER A ELEVAR LA TANCA DE SEPARACIÓ 
INTERIOR DE LA FINCA EN RÈGIM DE PROPIETAT 
HORITZONTAL, AL CARRER DE MÉRIDA, NÚM. 15. (558/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents DENEGAR la llicència sol·licitada pel 
Sr. amb NIF: 10734652T, per a d’elevar la tanca de separació interior de la 
finca en règim de propietat horitzontal, al carrer de Mèrida, núm. 15, d’acord 
amb la documentació presentada i amb l’informe tècnic desfavorable  que 
figura incorporat a l’expedient. 
 

19. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DENEGAR LA SOL·LICITUD 
PRESENTADA PER TELEFÒNICA, PER A INSTAL·LAR DOS 
SUPORTS DE FUSTA AL SECTOR DEL MAS JOLIU. (562/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents DENEGAR la llicència sol·licitada per 
TELEFONICA, per a instal·lar dos suports de fusta, al sector Mas Joliu, d’acord 
amb la documentació presentada i amb l’informe tècnic desfavorable que figura 
incorporat a l’expedient. 
 

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

 
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret per donar 
compte a la junta de govern.  
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 



 

 

1. Sol·licitud presentada per ALQUILER DE ESTACIONES DE SERVICIO, per a 
instal·lar noves canonades a la benzinera, situada a l’avinguda d’Eduard Toldrà, 
núm. 62. (405/21014) 

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

dues xemeneies de la teulada, a l’avinguda de Jaume Balmes, núm. 42. 
(460/2014) 

  
3. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la 

coberta de l’edifici i reparar la façana interior de balcó, a l’avinguda de Francesc 
Macià, núm. 61. (461/2014) 

 
4. Sol·licitud presentada per a pintar la façana al carrer de l’Argenteria, núm. 3. 

(582/2014) 
 
5. Sol·licitud presentada per a reforma interior de l’habitatge, situat a l’avinguda de 

Francesc Macià, núm. 161, Esc. B, bxs. 4a. (590/2014) 
 

OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per a adequació de local comercial, al carrer de Menéndez y 

Pelayo, núm. 50, Esc. D bxs. 2a. (501/2014) 
 

21. URBANISME, OBRES I HABITATGE DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE SOL·LICITUDS D’OBRES AUTORITZADES PEL 
PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ PRÈVIA. 

 
Es dóna compte de la relació de sol·licituds autoritzades pel procediment de 
comunicació prèvia. 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de venda d’aparells d’aire 

condicionat amb oficina al carrer de l’Havana, núm. 23. (218/14) 
 
2. Comunicació presentada per instal·lar una assessoria fiscal i comptable al carrer 

del Montseny, núm. 9, local A. (249/14) 
 
3. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de venda de llaminadures a la 

rambla de la Pau, núm. 1, bxs. 3a. (338/14) 
 
4. Comunicació presentada per instal·lar una perruqueria i estètica al carrer del 

Pare Garí, núm. 53, bxs. esquerra. (343/14) 
 
5. Comunicació presentada per IMAGINARIUM, SA, per instal·lar una activitat de 

venda de joguines al carrer de Sant Sebastià, núm. 17, bxs.1a. (349/14) 
 
Punt a tractar en sessió pública de la JGL 



 

 

 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

22.  RECURSOS HUMANS. ATORGAR LA COMPTABILITAT 
SOL·LICITADA PEL TREBALLADOR AMB DNI 46 793 171-Q. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
De conformitat amb els articles 1.3, 2, 12 i 13 de la Llei 53/84, declarar la 
compatibilitat al treballador amb DNI: núm. 46.793.171-Q, per a l’exercici privat 
de músic, contractat per l’empresa Musicat per realitzar actuacions musicals 
esporàdiques en el període d’estiu, amb una dedicació màxima de 30,98 hores 
setmanals. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot 
moment a l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del 
treballador i dels horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir 
amb posterioritat a aquesta declaració de compatibilitat. 
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a 
falta molt greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està 
tipificat com a falta greu. 

 
URGÈNCIES  

 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes: 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no ha pogut ser objecte 
d’estudi permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament 
jurídic de conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i 
als efectes d’allò que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, llevat els casos en que porti incorporat l’informe jurídic. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

23.-  URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DEL PLA DE DESPEGLAMENT D’ESTESA DE FIBRA ÒPTICA 
FINS A LA LLAR (FTTH) DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
PRESENTAT PER TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SAU.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el Pla de Desplegament 
d’estesa de fibra òptica fins a la llar (FTTH) a Vilanova i la Geltrú, presentat per 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., de conformitat amb l’article 34, apartat 6 de 
la Llei 9/2014 de 9 de maig, de Telecomunicacions. 

 



 

 

24.- URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER PARC DEL 
GARRAF SPORT A.I.E., PER A FER OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
DE DUES PISTES DE PÀDEL, A LA RDA. IBÈRICA, NÚM. 60. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per 
PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E., amb NIF: V6293851-9, per a fer obres de 
construcció de dues pistes de pàdel, a la ronda Ibèrica, núm. 60, 
(Exp.000619/2013-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables.  

 
25.-  URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR, SI ESCAU, 

L’ACORD MITJANÇANT EL QUAL L’AJUNTAMENT DECLARA 
CONÈIXER I ACCEPTAR LES MODIFICACIONS EN LA 
HIPOTECA A NOM DEL SR. XXX, EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT 
DE MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA NÚM. SIDH 2014/003537. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar conèixer la proposta de les modificacions oportunes en 
l’escriptura del préstec hipotecari constituït amb Catalunya Banc a favor del Sr. 
XXX, i donar el consentiment a que aquesta modificació mantingui el seu rang 
anterior envers l’anotació preventiva d’embarg a favor de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú realitzada per manament lliurat el vint-i-nou de maig de dos 
mil dotze per l’organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en 
virtut de la delegació de funcions acordada pel Ple de l’Ajuntament en data 6 
d’abril de 2009. 
 
SEGON. Facultar l’Ilma. Alcaldessa perquè signi davant notari donant 
consentiment, en cas que així fos requerit. 
 
TERCER. Notificar les parts interessades l’adopció del present acord.” 
 
 
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 
 
 


