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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  1 
DE JULIOL DE 2014 

 

Acta núm. 26 

 

ASSISTENTS: 
 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 

ARIADNA LLORENS GARCIA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
 
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
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 

 
Secretaria General 

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

L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL  DIA  25 DE  JUNY DE 
2014. 
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S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del  dia  25 de  juny de 2014. 
 

2. CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE DELS CONTRACTES 
REDUÏTS EN UN 10% I DELS EXCLOSOS DE LA REDUCCIÓ DEL 
10%, SEGONS INSTRUCCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
“PRIMER. Donar compte dels contractes reduïts en un 10%, segons les 
instruccions de la Junta de Govern Local de data 18 de febrer. 
 
-  Proposta de modificació del contracte per al servei de supervisió als 

equips de Serveis Socials Bàsics i a l'equip de Convivència i Equitat, que 
suposa un estalvi anual de 945€. 

- Proposta de modificació, per reducció, del contracte del servei 
d'acolliment residencial d'urgència de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
que suposa un estalvi anual de 1.002,58€. 

- Proposta de modificació, per reducció, i de pròrroga del contracte del 
servei d'atenció psicològica al Pla d'equitat de l'Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, que suposa un estalvi anual de 2.116,8€. 

- Proposta de modificació, per reducció, del contracte del servei 
d'assessoria jurídica especialitzat de les regidories de convivència i 
equitat i serveis socials, que suposa un estalvi anual de 1.317,7€. 

 
Per tant, la deducció total del 10% en aquests contractes ha suposat un estalvi  
anual de: 5.382.08€. 

 
SEGON.  Donar compte dels contractes exclosos de la reducció del 10%, 
segons les instruccions de la Junta de Govern Local  de data: 

 
18 de març de 2014 

 
- Aprovació de l’exclusió de la reducció del 10% del contracte amb 

l’empresa BERTEXAM SCP,  per la gestió de la xarxa de Centre Cívics de 
Vilanova i la Geltrú. 

 
1 d’abril de 2014 
 
- Aprovació d’exclusió de la reducció del 10% del contracte amb la 

cooperativa social ACTUA, SCLL, per la gestió del servei de Centre Obert 
de la regidoria de Serveis Socials. 
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8 d’abril de 2014 
 

- Aprovació de l’exclusió de la reducció del 10% del contracte de concessió 
administrativa per al funcionament del conjunt de serveis per a la primera 
infància 0-3 anys, integrats als equipaments municipals: la Baldufa, espai 
municipal per a la primera infància i l’Escataret, amb l’empresa Associació 
per a la Creació d’Estudis i Projectes Socials (CEPS).” 

 
    3. INICI DE LES LICITACIONS PERTINENTS PER EVITAR LA 

REPETICIÓ DE COMANDES, TENDENT A LA RACIONALITZACIÓ 
DE LES COMPRES DE L’AJUNTAMENT. 

 
S’acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula. 
 

4. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA. PROPOSTA DE 
SOL·LICITUD D’ASSESSORAMENT AL PROGRAMA D’INNOVACIÓ 
I QUALITAT DEMOCRÀTICA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Sol·licitar, d’acord amb la convocatòria de la Subdirecció de 
Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica de la 
Generalitat de Catalunya, el servei d’assessorament personalitzat, per tal 
d’impulsar i fomentar actuacions que millorin la qualitat democràtica. 
 
SEGON. Aprovar el document inicial de sol·licitud que s’adjunta sobre el 
desplegament de les actuacions per avançar cap a un Govern Obert a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú”.  

 
5. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 

SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS EL 
CATÀLEG DE RECURSOS 2014, LA CONTINUACIÓ DEL 
PROJECTE INICIAT L’ANY PASSAT, PASSANT A ANOMENAR-
SE CATÀLEG INTEGRAL DE SERVEIS. 

 
“Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la corporació del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona dins el Catàleg de recursos 
2014 la continuació del projecte iniciat l’any passat, passant a anomenar-se 
Catàleg Integral de Serveis. 
 
El recurs que es demanarà depèn de l’àrea de Presidència i s’enquadra dins 
del programa Millora de l'organització dels ens locals i tipologia Planificació, 
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seguiment i avaluació de plans i programes Locals. El Recurs tècnic en concret 
que es sol·licita és la Redacció de plans, projectes i informes. 
 
SEGON. El projecte es centrarà en l’aplicació del model establert amb la 
Diputació, durant el pilotatge, en aquelles àrees que presten serveis finalistes.” 
 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 

 
   6. EDUCACIÓ. APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE DIVERSES 

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DINS DE 
LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2014 DEL PLA 
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” I FONS DE 
PRESTACIÓ DE 2014.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“Acceptar els diversos acords de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, pel que fa a les subvencions adjudicades a l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, i que queden emmarcades en la convocatòria del Catàleg de serveis 
2014, en el març del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i Fons de 
Prestació 2014, així com també la de tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució.” 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 

 
7.  SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ DEL CANVI DE 

SENTIT DEL CARRER DE VALLADOLID I CANVI DE SENTIT DEL 
TRAM DEL C. DE LLEÓ ENTRE C. CRESPELLINS I C. 
VALLADOLID. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar el canvi de sentit de circulació del carrer de Valladolid, 
passant a ser sentit muntanya. 
 
SEGON. Aprovar que el carrer Lleó en el tram comprès entre el c. dels 
Crespellins i el c. de Valladolid passi a ser d’una sola direcció, en sentit 
Tarragona. 
 
TERCER. Procedir a fer els canvis de senyalització oportuns, que aniran a 
càrrec del servei de senyalització municipal.” 
 

8. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. RESOLDRE EL CONVENI 
D’ACTUACIONS I USOS DEL SOLAR SITUAT A LA RONDA 
IBÈRICA AMB RAMBLA DE SANT JORDI DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, DE DATA 25.06.2012. 
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S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Deixar sense efecte el conveni d’actuacions i usos del solar situat a 
la Ronda Ibèrica amb Rbla. de Sant Jordi. 
 
SEGON. Notificar aquest acord  a les parts signants del  conveni i copropietaris 
del solar.”  
 

9. URBANISME, OBRES I HABITATGE. SUSPENDRE LA 
TRAMITACIÓ DE L’ESTUDI DE DETALL DE LA ZONA DE LA 
RIBERA DEL PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PROMOGUT 
PER PORTS DE LA GENERALITAT, FINS AL 
DESENVOLUPAMENT PREVI D’UN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I UN CONCURS D’IDEES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Suspendre la tramitació de l’Estudi de Detall de la Zona de Ribera 
del Port de Vilanova i la Geltrú, promogut per Ports de la Generalitat i redactat 
per DGA ARQUITECTURA VILANOVA SLP, fins el desenvolupament previ i 
immediat d’un procés de participació ciutadana, que permeti cercar el màxim 
consens veïnal, ciutadà i polític als efectes de definir el resultat final en aquest 
espai i la seva interrelació amb el propi Passeig Marítim, així com la tramitació, 
per part d’aquest Ajuntament i també amb caràcter immediat, d’un concurs 
d’idees previ que analitzi la reordenació urbanística del front marítim, incloent 
no tan sols la reordenació del propi passeig, sinó també de tots aquells espais 
adjacents al mateix, com és el cas de l’espai desenvolupat pel present Estudi 
de Detall, amb la voluntat de fer confluir tant l’interès públic municipal com els 
propis interessos de Ports, i així donar adequada resposta a les necessitats de 
la ciutat i de la reordenació del front marítim. 
 
En funció del resultat tant del procés de participació ciutadana com del concurs 
d’idees desenvolupats a l’efecte, es resoldrà el present procediment en el sentit 
que sigui escaient.   
 
SEGON. Donar compte del present acord al Ple de la Corporació, en la propera 
sessió que se celebri. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a Ports de la Generalitat i als interessats en 
l’expedient, amb expressió dels recursos que siguin escaients.” 

 
  10. MEDI AMBIENT. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE EL CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX, 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ 
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EDMAKTUB, PEL SEGUIMENT I ESTUDI DELS CETACIS A LES 
COSTES DEL GARRAF.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el conveni de col·laboració 
entre el Consorci dels Colls i Miralpeix, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’Associació Edmaktub, pel seguiment i estudi dels cetacis a les costes del 
Garraf. 
 

11. MEDI AMBIENT. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX, 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ 
CETÀCEA, PEL SEGUIMENT I ESTUDI DELS CETACIS A LES 
COSTES DEL GARRAF.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el conveni de col·laboració 
entre el Consorci dels Colls i Miralpeix, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’Associació Cetàcea, pel seguiment i estudi dels cetacis a les costes del 
Garraf. 

 
 12. MEDI AMBIENT. SOL·LICITUD D’AJUT AL DEPARTAMENT 

D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI 
NATURAL DE LA GENERALITAT PER AL FINANÇAMENT 
D’ACTUACIONS EN ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE 
CATALUNYA, SEGONS L’ORDRE AAM/167/2014, DE 14 DE 
MAIG, QUE MODIFICA L’ORDRE AAM/388/2012, DE 23 DE 
NOVEMBRE.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la sol·licitud d’ajut al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya, per al finançament de determinades actuacions a 
l’espai natural protegit Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú. El cost total 
d’aquestes actuacions està valorat en 18.000 € (IVA inclòs), segons consta al 
pressupost incorporat a l’expedient. 
 

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

13. CONTRACTACIÓ. PROPOSTA D’INICI DEL PROCEDIMENT 
D’EXECUCIÓ D’ACORDS PER A LA RECUPERACIÓ DELS 
DRETS LABORALS DELS TREBALLADORS DE L’EMPRESA 
CONTRACTISTA DEL SERVEI DE NETEJA DE LES 
DEPENDÈNCIES, EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents iniciar l’expedient per a l’estudi de la 
modificació contractual necessària per a aconseguir la recuperació dels drets 
laborals perduts per part dels treballadors/es, del contracte de servei de neteja de 
les dependències, edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 
 

14.  PATRIMONI. PROPOSTA D’ACORD AMB RELACIÓ A L’ACORD 
116/2014 DEL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE CATALUNYA, PEL QUAL S’APROVA 
L’AUTORITZACIÓ AL RECTOR PER A L’OBTENCIÓ 
D’INGRESSOS EXTRAORDINARIS VINCULATS A OPERACIONS 
PATRIMONIALS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents notificar a la Universitat Politècnica de 
Catalunya, a través del seu rector, la impossibilitat jurídica d’incloure la 
residència d’estudiants de Vilanova i la Geltrú, finca registral 34.332, construïda 
a partir de la cessió gratuïta instrumentada mitjançant l’escriptura de cessió 
atorgada el dia 19 de maig de 1988, davant del notari Manuel Ferrer Gómez, 
amb número de protocol 874, com un bé susceptible d’obtenció d’ingressos 
extraordinaris vinculats a operacions patrimonials, segons acord del Consell de 
Govern de l’esmentada Universitat de 3 de juny de 2014.” 
 

15. HISENDA. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES. 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2014/20, per un import de SEIXANTA-DOS MIL VINT-I-CINC EUROS AMB 
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (62.025,59€) 

 
16. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ SI ESCAU DE 

L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL A SITBACK 
PRODUCCIONS, SL, PER A LA CELEBRACIÓ DE 
L’ESPECTACLE MUSICAL “VIDA FESTIVAL” A LA PUJADA DEL 
FAR DE SANT CRISTÒFOL, 10-12, EL DIA 3 DE JULIOL DE 2014. 
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ESPECTACLE PÚBLIC I ACTIVITAT RECREATIVA DE 
CARACTER EXTRAORDINARI  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
“PRIMER.  Aprovar i homologar, en base a l’informe tècnic favorable del Pla 
d’Autoprotecció introduït a la Plataforma Digital Hermes, requerit pel Decret 
82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures.  L’activitat del Vida Festival (Molí de Mar) està catalogada dins de 
l’annex I C. d). Les activitats d’espectacles públics, les activitats recreatives i 
les activitats esportives, a l’aire lliure, en espais tancats: aquelles amb una 
capacitat o aforament igual o superior a 500 persones i inferior a 5000 
persones. 
 
SEGON. Concedir llicència municipal per al desenvolupament d’espectacles 
públics i activitats recreatives de caràcter esporàdic i extraordinari, a la 
SITBACK PRODUCCIONS, SL, per a la celebració del VIDA FESTIVAL 2014, 
espectacle musical, el dia 3 de juliol de 2014 a la pujada del Far de Sant 
Cristòfol, 10-12, d’aquest municipi, com un dels esdeveniments dins la 
programació d’actes culturals, recreatius i d’oci corresponent a aquest període 
estiuenc, de conformitat amb els articles 108 a 117 del Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010, de 31 d’agost) i 
restant normativa aplicable, amb el següent detall:  
 
- Lloc de realització:  Moli de Mar, pujada del Far de Sant Cristòfol, 10-12. 
- Dates:  3 de juliol  de 2014 
- Horari:  de 19h. a les 1 h. 
- Aforament limitat a:   <1000 persones 
 
TERCER. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa 
la seva realització, com a mesures a adoptar en l’espai Moli de Mar per l’entitat 
organitzadora del Vida Festival, d’acord amb els informes esmentats a la part 
expositiva de la present  acord i incorporats a l’expedient, així com les 
condicions establertes en el pla d’autoprotecció elaborat per a aquests concert. 
 
QUART. Condicionar la llicència atorgada a la disposició i presentació de la 
documentació següent: 

 
• Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits 

establerts pel decret 112/2010. 
• Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 

d’acord amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa que li 
són d’aplicació. 

• Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una EPCA, que acrediti el 
compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
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• Cal disposar del Pla d’autoprotecció valida i penjat a la plataforma Hermes. 
• Certificat emès per tècnic competent o empresa instal·ladora de l’estabilitat i la 

solidesa dels escenaris. 
• Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació elèctrica. 
• Acreditar el nombre de controladors i vigilants disponibles. 
• Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 
• Presentació, abans de l’inici de l’activitat, del certificat signat pel titular d’activitat 

acreditant l’aforament màxim de l’espai en 999 persones. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a STIBACK PRODUCCIONS, SL, amb 
indicació dels recursos que són escaient.” 
 

17 URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ SI ESCAU DE 
L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL A SITBACK 
PRODUCCIONS, SL, DE LA CELEBRACIÓ DE L’ESPECTACLE 
PÚBLIC I ACTIVITAT RECREATIVA DE CARACTER 
EXTRAORDINARI “VIDA FESTIVAL” A LA MASIA EN 
CABANYES 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.  Aprovar i homologar, en base a l’informe tècnic favorable del Pla 
d’Autoprotecció introduït a la Plataforma Digital Hermes, requerit pel Decret 
82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures.  L’activitat del Vida Festival (Masia en Cabanyes) està catalogada 
dins de l’annex I C. 1c). Concerts o espectacles públics,  activitats recreatives i 
activitats esportives en espais no tancats a l’aire lliure, no inclosos en l’apartat 
A, amb un nombre d’assistents previst inferior a 15.000 persones i superior a 
1.000 persones. 
 
SEGON. Concedir llicència municipal per al desenvolupament d’espectacles 
públics i activitats recreatives de caràcter esporàdic i extraordinari, a la 
SITBACK PRODUCCIONS, SL, per a la celebració del VIDA FESTIVAL 2014 a 
la Masia d’en Cabanyes, d’aquest municipi, com un dels esdeveniments dins la 
programació d’actes culturals, recreatius i d’oci corresponent esdeveniments 
dins la programació d’actes culturals, recreatius i d’oci corresponent a aquest 
període estiuenc, de conformitat amb els articles 108 a 117 del Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010, de 31 d’agost) i 
restant normativa aplicable, amb el següent detall:  
 
- Lloc de realització:  Zona exterior Masia d’en Cabanyes 
- Dates:  4 i 5 de juliol de 2014 
- Horari:  de 17h. a les 5 h.  acabament música i 6h. tancament del recinte. 
- Aforament màxim autoritzat:  10.000 persones 
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TERCER. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa 
la seva realització, com a mesures a adoptar en l’espai a la zona exterior de la 
Masia en Cabanyes per l’entitat organitzadora del Vida Festival, d’acord amb 
els informes esmentats a la part expositiva de la present  acord i incorporats a 
l’expedient, així com les condicions establertes en el pla d’autoprotecció 
elaborat per a aquests concert. 
 
QUART. Condicionar la llicència atorgada a la disposició i presentació de la 
documentació següent: 
 
• Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits 

establerts pel decret 112/2010. 
• Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 

d’acord amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa que li 
són d’aplicació. 

• Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una EPCA, que acrediti el 
compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

• Cal disposar del Pla d’autoprotecció vàlid i penjat a la plataforma Hermes. 
• Certificat emès per tècnic competent o empresa instal·ladora de l’estabilitat i la 

solidesa dels escenaris. 
• Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació elèctrica. 
• Acreditar el nombre de controladors i vigilants disponibles. 
• Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 
• Certificat emès per tècnic competent o empresa instal·ladora d’estabilitat i solidesa 

de la instal·lació dels escenaris.  
• Presentar abans l’inici de l’activitat un certificat signat pel titular que acrediti 

l’aforament màxim de l’espai en 9999 persones. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a STIBACK PRODUCCIONS, SL, amb indicació 
dels recursos que són escaient.” 
 

18. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ SI ESCAU DE 
L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL A SITBACK 
PRODUCCIONS, SL, PER A L’ACAMPADA PEL “VIDA 
FESTIVAL” A LA RAMBLA SANT JORDI, COMPLEX MUNICIPAL 
FUTBOL. LLICÈNCIA MUNICIPAL DE CARACTER 
EXTRAORDINARI 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Concedir llicència municipal a SITBACK PRODUCCIONS, SL per a 
l’acampada relacionada amb el Vida Festival, els dies 3, 4, 5, 6 i 7 de juliol, com 
a complement de l’activitat d’espectacle públic, esporàdic i extraordinari, del 
VIDA FESTIVAL 2014, al complex del Camp de Futbol, rambla de Sant Jordi, 
d’aquest municipi, com un dels esdeveniments dins la programació d’actes 
culturals, recreatius i d’oci corresponent esdeveniments dins la programació 
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d’actes culturals, recreatius i d’oci corresponent a aquest període estiuenc, de 
conformitat amb els articles 108 a 117 del Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives (Decret 112/2010, de 31 d’agost) i restant normativa 
aplicable, amb el següent detall: 
 

- Lloc de realització:  rbla. de Sant Jordi (complex del camp de futbol) 
- Dates:   3, 4, 5, 6 i 7 de juliol 
- Aforament limitat a: < 500 persones 

 
SEGON. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa la 
seva realització, com a mesures a adoptar en l’espai del complex del camp de 
futbol, rambla de Sant Jordi, per l’entitat organitzadora del Vida Festival, 
d’acord amb els informes esmentats a la part expositiva de la present acord i 
incorporats a l’expedient. 
 
TERCER. Condicionar la llicència atorgada a la disposició i presentació de la 
documentació següent: 
 

•  Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits 
establerts pel decret 112/2010. 

•  Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat d’acord 
amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa que li són 
d’aplicació. 

•  Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una EPCA, que acrediti el 
compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

•  Cal disposar del Pla de seguretat i emergències. 
•  Certificat emès per tècnic competent o empresa instal·ladora de l’estabilitat i la 

solidesa dels escenaris. 
•  Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació elèctrica. 
•  Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 
•  Declaració responsable del titular de l’activitat que acrediti que no se superarà 

l’aforament de 500 persones. 
•  Informe favorable del Pla d’Emergències de l’espai de l’acampada. 
 
QUART. Notificar aquest acord a STIBACK PRODUCCIONS, SL, amb 
indicació dels recursos que són escaients.” 
 

19. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ INICIAL DEL 
PROJECTE EXECUTIU D’OBRES D’UNA PISTA ESPORTIVA 
EXTERIOR COBERTA ADJUNTA AL PAVELLÓ POLIESPORTIU 
DEL GARRAF. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment el projecte executiu d’obres de construcció d’una 
pista esportiva exterior coberta,  adjunta al pavelló poliesportiu del Garraf, 
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redactat per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que inclou  l’Estudi de 
Seguretat i Salut, amb un pressupost d’execució per contracte que puja a la  
FASE I, de dos-cents noranta-tres mil  dos-cents euros amb disset cèntims 
(293.200,17€) més 61.572,04 corresponent al  21 per cent de l’IVA, i a la FASE 
II dos-cents dos mil quatre-cents setanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims 
(202.475,23€)  més  42.519,80€ del 21 per cent de l’IVA, fan un total del 
pressupost d’execució per contracte de CINC-CENTS NORANTA-NOU MIL 
SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS  
(599.767,24€) amb l’IVA inclòs.  
 
SEGON.  Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida  33.342.622.04 
(Ampliació Pavelló) del vigent Pressupost.  
 
TERCER. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de 
trenta dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP. 
 

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

 
Es dóna compte de la relació de llicències urbanístiques i d’activitats aprovades 
per decret per delegació d’alcaldia segons relació adjunta. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar el 

terrat comunitari, a la rambla de Salvador Samà, núm. 102. (exp. obres 448/2014).   
 
2. Sol·licitud presentada per a reformar la cuina i el bany, al carrer de la Pallissa, 

núm. 10. (exp. obres 462/2014)   
 
3. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per rehabilitar la 

façana al carrer de la Muralla, núm. 12. (exp. obres 468/2014) 
   
4. Sol·licitud presentada per a reforma interior de l’habitatge 3r. 2a. de l’edifici 

plurifamiliar situat al carrer del Jardí, núm. 76,  3r. 2a. (exp. obres 472/2014) 
   
5. Sol·licitud presentada per TELEFÒNICA, per a tapar una rasa, a la rambla de 

l’Exposició, núm. 18. (exp. obres 39/2014) 
   
6. Sol·licitud presentada per TELEFÒNICA, per a desmuntar suport de fusta 

d’instal·lació telefònica, a la rambla de l’Exposició, núm. 71. (exp. obres 40/2014)   
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
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1. Sol·licitud presentada per FORN I PASTISSERIA CASAS, SA, per a 
canviar rajoles de la terrassa del local comercial, situat al carrer de Roger 
de Flor, núm. 18. (exp. obres 469/2014) 

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

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

Es dóna compte de la relació de sol·licituds d’obres i activitats autoritzades pel 
procediment de comunicació prèvia.  

OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a canviar terra d’una habitació i arreglar les parets, 

al carrer de l’Aigua, núm. 55. (475/2014) 
 
2. Comunicació presentada per a substituir la banyera per plat de dutxa a la Plaça 

del Cubilot, núm. 3, 3r. C. (483/2014) 
 
3. Comunicació presentada per a canviar rajoles de la terrassa al carrer del 

Rossinyol, núm. 11. (487/2014) 
 
4. Comunicació presentada per a canviar rajoles i sanitaris del bany al carrer de Ca 

l’Escoda, núm. 6,   2n. 4a.  (489/2014) 
 
5. Comunicació presentada per a substitució de mobles i rajoles en cuina, i 

substitució de sanitaris i revestiment en el bany a la plaça Adarró, núm. 4, 3r. 6a.  
(492/2014) 

 
6. Comunicació presentada per a enrajolar cuina i/o bany, canviar sanitaris, canviar 

o renovar cuina de l’habitatge al carrer de Conxita Soler, núm. 2, 4t. 1a.  
(497/2014) 

 
7. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a la Meridional, 

núm. 9, Esc. B bxs. 2a. (500/2014) 
 
8. Comunicació presentada per COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JOSEP 

COROLEU 145, per a impermeabilització puntual de terrats plans (material 
bituminós i rajola) sense necessitat de bastides o altres elements estructurals  al 
carrer de Josep Coroleu, 145. (502/2014) 

 
9. Comunicació presentada per a enrajolar cuina i/o bany, canviar sanitaris, canviar 

o renovar cuina de l’habitatge a la Rbla. Vidal, núm. 11, 1r-2a. (506/2014) 
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10. Comunicació presentada per a enrajolar cuina i/o bany, canviar sanitaris, canviar 
o renovar cuina de l’habitatge al Passeig Marítim, núm. 94,  5e. 1a.  (507/2014) 

 
11. Comunicació presentada per a enrajolar cuina i/o bany, canviar sanitaris, canviar 

o renovar cuina de l’habitatge al carrer d’Alexandre de Cabanyes, núm. 44,  2n. 
1a. 

 
12. Comunicació presentada per a enrajolar cuina i/o bany, canviar sanitaris, canviar 

o renovar cuina de l’habitatge a la Rbla. d’Arnau, núm. 17.  (513/2014) 
 
13. Comunicació presentada per ANDIS ANINS, per a enrajolar cuina i/o bany, 

canviar sanitaris, canviar o renovar cuina de l’habitatge al carrer de Ramón 
Marguet, núm. 3-5, Esc 3, 2n. 2a.  (515/2014) 

 
14. Comunicació presentada per a enrajolar cuina i/o bany, canviar sanitaris, canviar 

o renovar cuina de l’habitatge al carrer del Dr. Fléming, núm. 15, 3r. 1a. 
(516/2014) 

 
15. Comunicació presentada per a enrajolar cuina i/o bany, canviar sanitaris, canviar 

o renovar cuina de l’habitatge al carrer del Montseny, núm. 9, 1r. 1a.  (517/2014) 
 
16. Comunicació presentada per a enrajolar cuina i/o bany, canviar sanitaris, canviar 

o renovar cuina de l’habitatge a la Rbla. de Salvador Sama, núm. 54-56, 1r-1a. 
(522/2014) 

 
17. Comunicació presentada per a enrajolar cuina i/o bany, canviar sanitaris, canviar 

o renovar cuina de l’habitatge a la av. de Francesc Macià, núm. 113, 3r. 2a. 
(523/2014) 

 
18. Comunicació presentada per a enrajolar cuina i/o bany, canviar sanitaris, canviar 

o renovar cuina de l’habitatge al carrer de la Fassina, núm. 7, 3r- 4a. (524/2014) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per a canviar de nom una fruiteria a l’avinguda de 

Francesc Macià, núm. 118, bxs. Esquerra (316/2014-ACT) 
 
2. Comunicació presentada per a destinar un habitatge a l’ús turístic, al passeig 

Marítim, núm. 92, 11è. 3a. (311/2014-ACT) 
 
3. Comunicació presentada per a instal·lar una perruqueria al carrer del Forn de 

Vidre, núm. 18, bxs. 1a. (325/2014-ACT) 
 
4. Comunicació presentada per SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL, per a canviar de 

nom activitat de magatzem i venda i distribució a empreses de comerç al major 
de materials per a la construcció, a la rambla dels Països Catalans, núm. 15. 
(323/2014-ACT) 
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5. Comunicació presentada per per a obrir centre de negocis (lloguer de sales) a la 
rambla de la Pau, núm. 31, bxs. (306/20149-ACT) 

 
6. Comunicació presentada per PISOS I CASES VILANOVA, SL, per a canviar de 

nom oficina immobiliària al carrer de Josep Llanza, núm. 27 bxs. (306/2014-ACT) 
 
7. Comunicació presentada per a canviar de nom activitat de basar, al carrer de la 

Llibertat, núm. 141 bxs. (322/2014-ACT) 
 
8. Comunicació presentada per SISTAC ILS, SL, per a obrir comerç de material 

informàtic a la plaça de Soler i Gustems, núm. 4. (319/2014-ACT) 
 
9. Comunicació presentada per TAST DEL MEDITERRANI, SCP, per a obrir una 

magatzem de begudes, al carrer del Greco, núm. 17, bxs. (321/2014-ACT) 
 
10. Comunicació presentada per a apartament turístic al carrer de Santa Anna, núm. 

31. (324/2014-ACT) 
 
REPAR 
 
1. Comunicació presentada per ALSINA QUIÑONES RESTAURACIÓ, SLU, per a 

fer canvi de nom d’un bar-restaurant al carrer dels Escolapis, núm. 5-7 baixos. 
(314/2014-ACT) 

 
2. Comunicació presentada per a activitat de venda de pa i pastisseria a la rambla 

de la Pau, núm. 2, bxs. 2a. (320/2014-ACT) 
  
3. Comunicació presentada per a canvi de nom de bar (forn de pa amb degustació), 

al carrer del Doctor Zamenhof, núm. 1, bxs. 2a. (327/2014) 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                 Isidre Martí Sardà 
 
 

 
 
 


