
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  27 
DE MAIG DE 2014 

 

Acta núm. 21 

 

Assistents:  
 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 

GLÒRIA GARCIA PRIETO 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBÀ PUJOL 
 
   
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 
TRESORERA 
MARIA PILAR TENA CASABÓN 

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

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

 
1.  SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE 

L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL  DIA  
20 DE MAIG DE 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 13 de maig de 2014. 
 

2. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DE NORMATIVA. 
 

Es dóna compte de la normativa següent: 
 
DOGC 6/5/2014 



 
 

 

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2014 (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014).  

Text i fitxa    PDF (61.10 KB) 
 
DOGC 6/5/2014 
 

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2014 (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014).  

Text i fitxa    PDF (61.10 KB) 
 
BOE 10/5/2014 

JEFATURA DEL ESTADO  

Telecomunicaciones 

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. 

PDF (BOE-A-2014-4950 - 115 págs. - 2.664 KB)  

Otros formatos  

 
DOGC 15/5/2014 
 

Departament de Territori i Sostenibilitat 

DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística.  

Text i fitxa    PDF (226.75 KB) 
 
DOGC 16/5/2014 
 
Departament d'Empresa i Ocupació 

DECRET 66/2014, de 13 de maig, de regulació dels Serveis d'Informació, 
Difusió i Atenció Turística de Catalunya.  

Text i fitxa    PDF (55.01 KB) 
 
BOE 17/5/2014 

JEFATURA DEL ESTADO  

Telecomunicaciones 



 
 

• Corrección de erratas de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones. 

PDF (BOE-A-2014-5238 - 1 pág. - 125 KB)  

Otros formatos  

 
DOGC 19/5/2014 
 

Departament de Governació i Relacions Institucionals 

RESOLUCIÓ GRI/1048/2014, de 28 d'abril, per la qual es fa públic un acord de 
la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb els articles 1.2.b), 2.i) i .j), 
3.1 i .2, i 16.10 de la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d'horaris comercials i de 
mesures per a determinades activitats de promoció.  

Text i fitxa    PDF (33.60 KB) 
 

DOGC 21/5/2014 

Departament de Cultura 

ORDRE CLT/152/2014, de 30 d'abril, per la qual s'aproven i es modifiquen 
taules d'avaluació i accés documental.  

Text i fitxa    PDF (97.76 KB) 
 
3. SECRETARIA GENERAL. ADOPTAR, SI ESCAU, L’ACORD 

INTERPRETATIU SOBRE LA LLEI 27/2013, DE 27 DE 
DESEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL, ALS EFECTES DE LA SEVA 
APLICACIÓ A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
ELS SEUS ENS INSTRUMENTALS. 

 
S’acorda per unanimitat dels assistents. 
 
PRIMER. Adoptar com a criteri interpretatiu de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, el criteri 
sostingut per la secretaria de cooperació i coordinació de les administracions 
locals, pertanyent al Departament de Governació i relacions institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, en les seva nota explicativa sobre la interpretació de 
la reforma local en el territori de Catalunya, de 16 d’abril de 2014.  
 
SEGON. Comunicar el present acord als caps de servei, lletrats municipals i 
ens municipals.  
 

4. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 



 
 

D’ADJUDICACIÓ PER A CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
CONTROL DE LA POBLACIÓ DE COLOMS 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 obert, i el plec de clàusules administratives particulars i tècniques 
per a la contractació del servei de control de la població de coloms de Vilanova 
i La Geltrú. 
 
SEGON. Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a 
161 del TRLCSP, per un període de 2 anys prorrogables un any més amb un 
pressupost anual de 7.233,34 € de base imposable i 1.519,00 € d’IVA, que fan 
un total de VUIT MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-
QUATRE CÈNTIMS (8.752,34 €). 

 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 42.179.2279901 del 
pressupost del 2014 i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que 
s’habilitin a tal efecte fins a la finalització del contracte i de la pròrroga, a raó de 
mesos vençuts. 
 
QUART. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP. 
 

5.  SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A 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. 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 obert subjecte a regulació harmonitzada, i el plec de 
clàusules administratives particulars i tècniques per a la contractació del servei 
de manteniment i conservació de les instal·lacions esportives municipals de 
Vilanova i La Geltrú. 
 
SEGON. Convocar licitació pel procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada d’acord amb els articles 157 a 161 del TRLCSP, per un període 
d’1 any prorrogable un any més amb un pressupost anual de 174.472,00 € de 



 
 

base imposable i 36.639,12 € d’IVA, que fan un total de 211.111,18 € (DOS-
CENTS ONZE MIL CENT ONZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS). 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33.342.2279900 del 
pressupost del 2014 i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que 
s’habilitin a tal efecte fins a la finalització del contracte i de la pròrroga, a raó de 
mesos vençuts. 
 
QUART. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP. 

 
6 . SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL 

CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA 
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR DEL PARC GUMÀ I 
FERRAN DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
ACORDA: 

 
“PRIMER. Adjudicar al Sr. amb NIF 48184030-L, el contracte de la concessió de 
domini per a la gestió i explotació del quiosc-bar del parc de Gumà i Ferran de 
Vilanova i la Geltrú, per un termini de 10 anys,  prorrogables dos anys més per 
períodes anuals, pel procediment negociat amb publicitat i amb tramitació 
ordinària d’acord amb l’establert als articles 109 i 110 del TRLCSP, per un cànon 
anual de 3.110,00 € (TRES MIL CENT DEU EUROS) (no s’aplica IVA), segons 
les seves ofertes econòmiques i tècniques que consten a l’expedient. 
 
SEGON. Notificar l’adjudicació publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i 
requerir l’adjudicatari perquè en un màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar 
del següent en què es rebi la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 
TERCER. Aprovar la minuta 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. 
 

7.  SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI D’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA 
D’EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL, DE PREVENCIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA I DE L’ASSESSORIA AFECTIVO-
SEXUAL A L’OFICINA JOVE. 

 



 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
PRIMER. Adjudicar a ATRA ASSOCIACIÓ amb CIF G-58219874, el contracte del 
servei d’execució del programa d’educació afectiva i sexual, de prevenció de la 
violència masclista i de l’assessoria afectivo-sexual a l’Oficina Jove, per un termini 
2 anys, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més per períodes anuals, pel 
procediment negociat amb publicitat i amb tramitació ordinària d’acord amb 
l’establert als articles 109 i 110 del TRLCSP per un import anual de 13.560,00 € 
(TRETZE MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS) exempts d’IVA. 
 
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2014 dependrà de la data 
d’inici del contracte i serà, aproximadament, de 7.910,00 €, preveient que el 
contracte s’iniciarà el juny de 2014.   
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost 
municipal 2014 i a la dels pressupostos de la resta d’exercicis econòmics que 
s’habilitin a tal efecte (fins a la finalització del contracte i de les pròrrogues, a 
raó de mesos vençuts) distribuïda de la següent manera: 
 
Aplicació 34.313.2269900             6.644,00 € (despesa 2014 = 3.875,67 €) 
Aplicació 08.169.2279900             2.192,00 € (despesa 2014 = 1.278,67 €) 
Aplicació 09.169.22699  4.724,00 € (despesa 2014 = 2.755,67 €) 
 
TERCER.  Notificar l’adjudicació a ATRA ASSOCIACIÓ i a la resta de licitadors, 
publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir a l’adjudicatari perquè en 
un màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la 
notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 
QUART. Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a 
Annex 1. 
 
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SERVEIS A LES PERSONES 
 

8. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA. APROVAR I 
HOMOLOGAR EL PLA D’AUTOPROTECCIÓ PER A LA NAU DEL 
FERROCARRIL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar i homologar el Pla 
d’Autoprotecció per a la NAU DEL FERROCARRIL (Coordinadora d’Entitats 
Juvenils i Culturals). 
  



 
 

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

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2014/14, per un import de QUATRE-CENTS CINC MIL QUATRE-CENTS 
QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (405.440,58€). 
 
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2014/14. 
 
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. 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 
10. CULTURA. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

INTERADMINISTRATIVA AMB EL CONSELL COMARCAL DEL 
GARRAF I L’AJUNTAMENT PER A LES MILLORES 
INFRAESTRUCTURALS I PATRIMONIALS A LA MASIA D’EN 
CABANYES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa amb el 
Consell Comarcal del Garraf per a les millores infraestructurals i patrimonials a 
la Masia d’en Cabanyes. 
 
SEGON. Es faculta l’il·lma. Sra. Alcaldessa i la regidora de Cultura per a la 
signatura de tota la documentació que sigui necessària per a l’execució del 
present acord.  
 
TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Garraf.” 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA AL 
PER A ENDERROCAR PART DEL FORJAT I CLARABOIA DEL 
PATI POSTERIOR EN COMPLIMENT DE L’EXPEDIENT DE 
RESTITUCIÓ DE LA LEGALITAT 6/2013-DIS, AL CARRER DE 
SANT PERE, NÚM. 19. (328/2014-OBR 6/2013-DIS). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada per a fer 
obres de enderrocar part del forjat i claraboia del pati posterior en compliment 
de l'expedient de restitució de la legalitat 6/2013-DIS, de l’habitatge unifamiliar 



 
 

situat al carrer de Sant Pere, núm. 19. (Exp.000328/2014-OBR), d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA PER 
A FER CANVI D´ÚS D’ESPAI DIÀFAN PER A CONVERTIR-LO EN 
HABITATGE, AL CARRER DELS PICAPEDRERS, NÚM. 57, 2N. 
(309/2014-OBR) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents concedir la llicència sol·licitada pel Sr. 
JAVIER GONZÁLEZ MURILLO, que va sol·licitar llicència per a fer obres 
menors consistents en canviar l'ús de l'espai diàfan de la segona planta de 
l’edifici, per a convertir-lo en un habitatge, situat al carrer dels Picapedrers, 
núm. 57, 2n, d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic 
i jurídic favorables.  
 

13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DENEGAR LA SOL·LICITUD 
PRESENTADA PER TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, PER A 
CANVIAR 10 SUPORTS DE FUSTA EN ESTAT PRECARI, 
SITUATS AL SECTOR DE LA MASIA D’EN NOTARI.(258/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents DENEGAR la llicència sol·licitada per 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, per a la substitució de deu pals de fusta en 
estat precari, situats al sector urbanístic de la Masia d’en Notari, d’acord amb 
la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic desfavorables  
que figuren incorporats a l’expedient. 
 
 

14. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DENEGAR LA SOL·LICITUD 
PRESENTADA PER VODAFONE ESPAÑA, SAU, PER A 
INSTAL·LAR ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL, A LA SÍNIA 
DE SANT JOSEP. (331/2014) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents DENEGAR la llicència sol·licitada per 
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. per a instal·lar estació base de telefonia mòbil a 
la finca de la Sínia de Sant Josep (Ref. Cadastral 2150203CF9625S0001XS), 
d’acord amb la documentació presentada i amb l’informe tècnic que figura 
incorporat a l’expedient, ja que la instal·lació no s’ajusta a les determinacions 
relatives a l’emplaçament que disposa el Pla Especial regulador d’antenes de 
telecomunicació. 
 

15. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA A 
RECICLATGES GONZÁLEZ, SL, PER UN  CANVI NO 
SUBSTANCIAL DE L’ACTIVITAT DE GESTOR DE RESIDUS AMB 
LA INCORPORACIÓ DE L’ACTIVITAT DE TRITURACIÓ DE 
RESIDUS DE MATERIAL DE SUPORT DIGITAL CONFIDENCIAL,  
AL CARRER DE LA MASIA NOTARI, NÚM. 9-11. (EXP. ACT 
241/13)  



 
 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents informar favorablement el canvi no 
substancial sol·licitat per l’empresa RECICLATGES GONZÁLEZ, SL, i 
incorporar a la llicència ambiental de centre de recollida i transferència de 
residus perillosos fins a 30 t/d i instal·lació per a la valorització de residus no 
perillosos, amb una capacitat de fins a 100.000 t/a., amb l’activitat de gestió de 
paper amb la trituració de paper i l’ampliació de la capacitat de gestió anual i 
d’emmagatzematge dels residus de paper i cartró i l’activitat de destrucció de 
material confidencial, trituració de residus de material de suport digital 
confidencial: CD’s, DVD’s, disquets i pendrives, sense cap modificació en les 
instal·lacions del carrer de la Masia Notari, núm. 9-11. 

 
16. 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.  
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per a fer obertura de forat a façana a nivell de la planta baixa 

de l’edifici, situat al carrer de Santa Madrona, núm. 22. (exp. obres 304/2014) 
 
2. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a impermeabilitzar 

la terrassa al carrer de Pàdua, núm. 21. (exp. obres 355/2014) 
 
3. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar rampa de 

l’aparcament al carrer del Doctor Fleming, núm. 50. (exp. obres 358/2014) 
 
4. Sol·licitud presentada per a pintar les quatre façanes de l’edifici plurifamiliar, situat 

al carrer de Sant Onofre, núm. 111. (exp. obres 359/2014) 
  
5. Sol·licitud presentada per a rehabilitar la façana al carrer de Sant Magí, núm. 37. 

(exp. obres 361/2014) 
  
6. Sol·licitud presentada per COM. PROP. PL. SOLER I CARBONELL 25, per a 

canviar les baranes del balcons a la plaça de Soler i Carbonell, núm. 25. 
(364/2014-OBR // 10/2014-DHAB) 

  
7. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. JOSEP COROLEU, 14, per a reparar 

esquerdes dels voladius de la façana, sanejament de l’àmpit de la coberta i el pati 
interior, al carrer de Josep Coroleu, núm. 14. (366/2014-OBR // 11/2014-DHAB) 

 
8. Sol·licitud presentada per a reparar els voladissos de la façana al carrer Bruc, núm. 

14. (exp. obres 369/2014) 
  
9. Sol·licitud presentada per a canviar el tancament vegetal exterior per un tancament 

de fusta, al carrer del Cardenal, núm. 3. (exp. obres 367/0214) 



 
 

  
10. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, per a obrir 

rasa de 2 m per a connexió de servei de gas, al carrer de Josep Coroleu, núm. 80. 
(exp. obres 354/2014) 

  
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per AUTOESCOLA CALAFELL, SL, per a instal·lar rètol a 

façana de local comercial, situat al carrer de Sant Gervasi, núm. 50, bxs. (exp. 
obres 342/2014) 

  
2. Sol·licitud presentada per SISTAC ILS, SL, per a adequar local comercial destinat 

a comerç de material informàtic, a la plaça de Soler i Gustems, núm. 4B. (exp. 
obres 351/2014) 

  
Obres per adequació i instal·lacions de locals 
  
1. Sol·licitud presentada per fer obres per adequar un local per instal·lar un bar 

restaurant al passeig del Carme, núm. 6. (exp. act 289/14-OBR) 
  
2. Sol·licitud presentada per RODI AREA, SL, per fer obres d’adequació d’un local 

per ampliar l’activitat de taller de vehicles a l’avinguda d’Eduard Toldrà, núm. 85. 
(exp. act 300/14-OBR) 

 
17. 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 autoritzades pel procediment de 
comunicació prèvia.  
 
OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per a primera ocupació de l’habitatge unifamiliar en 

filera de PS+PB+1PP, situat al carrer de la Portadora, núm. 17. (313/2014-OBR)  
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per a pavimentar habitatge, al carrer del Jardí, núm. 97,  

4t. 2a. (exp. obres 298/2014) 
  
2. Comunicació presentada per MANCOMUNITAT C. DE RAMON MUNTANER, 19-

25, per a impermeabilitzar sostre del soterrani, al carrer de  Ramon Muntaner, 
núm. 19-25. (exp. obres 315/2014) 

  
3. Comunicació presentada per a renovar banys i cuina, a la rambla Principal, núm. 

1bis, 2n. 1a. (exp. obres 320/2014)  



 
 

  
4. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa, al carrer 

d’Alexandre de Cabanyes, núm. 44, bxs. 2a. (exp. obres 321/2014) 
   
5. Comunicació presentada per a reformar la cuina al carrer de Soler i Morell, núm. 

12, àtic 2a. (exp. obres 326/2014)  
  
6. Comunicació presentada per a reformar la cuina a l’avinguda del Penedès, núm. 

6,  bxs. 1a. (exp. obres 329/2014) 
   
7. Comunicació presentada per a reformar per canviar banyera per plat de dutxa a 

l’avinguda de Francesc Macià, núm. 86, 1r. 1a. (exp. obres 330/2014) 
   
8. Comunicació presentada per a reformar cuina i bany de l’habitatge al carrer de 

Barcelona, núm. 54. (exp. obres 338/2014)   
 
9. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer del 

Doctor Zamenhof, núm. 35, 2n. 3a. (exp. obres 346/2014) 
   
10. Comunicació presentada per a renovar banys i cuina i pintar el pis, al sector del 

Racó de Santa Llúcia, bloc 3, 3r. 4a. (exp. obres 349/2014) 
   
11. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa, al carrer de la 

Sínia de les Vaques, núm. 7, 4t. 1a. (exp. obres 352/2014). 
 
12. Comunicació presentada per a reformar bany al carrer dels Horts, núm. 4. (exp. 

obres 357/2014) 
   
13. Comunicació presentada per a reformar bany al carrer de Lleó,  núm. 1, 2n-3a. 

(exp. obres 360/2014) 
   
14. Comunicació presentada per a canviar paviment del balcó i a la cuina, al passeig 

de Voramar, núm. 3,  Esc. C, 3r. 1a. (exp. obres 362/2014) 
   
15. Comunicació presentada per a reformar cuina i bany al carrer de Lluís de 

Requesens, núm. 2,  2n. 1a. (exp. obres 363/2014)  
  
16. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa, al carrer de la 

Llibertat, núm. 120 bxs. 1a. (exp. obres 368/2014) 
   
17. Comunicació presentada per a canviar rajoles del bany al carrer de Ramon 

Muntaner, núm. 5-7, bloc B 1r. 1a. (exp. obres 375/2014) 
   
18. Comunicació presentada per CONSTRUCCIONES BAIG VILANOVA, SL, per a 

canviar paviment del rebedor, a la plaça de l’Agermanament, núm. 5,  4t. 3a.( 
exp. obres 379/2014) 

 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
  



 
 

1. Comunicació presentada per instal·lar un habitatge d’ús turístic al carrer de Josep 
Coroleu, núm. 155, 5è-4t. (exp. act 212/14). 

 
2. Comunicació presentada per DIVINAS HAIR SHOP, SCP, per instal·lar una 

activitat de venda de productes i accessoris de perruqueria al carrer de l’Aigua, 
núm. 33, bxs. 1a. (exp. act 77/14) 

  
3. Comunicació presentada per PLISER, SCP, per instal·lar una activitat de venda 

de roba i complements al carrer de Sant Gregori, núm. 5, bxs. 1a. (exp. act 
417/13) 

  
4. Comunicació presentada per GRUPCOM RETAIL, SL, per canviar de nom una 

activitat de venda de telefonia mòbil a la ronda Ibèrica, núm. 153, bxs. (exp. act 
429/13) 

 
5. Comunicació presentada per PRIME ENERGY, SL, per instal·lar una oficina 

comercial al carrer de l’Havana, núm. 37. (exp. act 138/14) 
 
REPAR 
 
1. Comunicació presentada per BAR ITALIA VNG, SCP, per canviar de nom un bar 

musical a la plaça de les Cols, núm. 10. (exp. act 223/14).  
 
2. Comunicació presentada per instal·lar un bar amb horari reduït al carrer de Santa 

Madrona, núm. 16 b, bxs. 1. (exp. act. 47/2014). 
 
3. Comunicació presentada per canviar de nom un bar-restaurant al carrer dels 

Caputxins, núm. 9. (exp. act 207/2014). 
 
LPCAA 
 
1. Comunicació presentada per SOCIETAT CATALANA D’APLICACIONS PER 

MARQUETING I LA PUBLICITAT, SL, per canviar de nom l’activitat de 
tractament de dades relacionades amb la publicitat, impremta al carrer de les 
Oliveres, núm. 1. (exp. act 203/174)  

 
URGÈNCIA 

 
 

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

 



 
 

18. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
TURÍSTICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ I D’ELEVACIÓ AL PLE 
DE L’EXPEDIENT PER A L’INICI DE L’ESTUDI PER A LA SEVA 
MUNICIPALITZACIÓ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents adjudicar a ASSOCIACIÓ ESTACIÓ 
NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, amb CIF G-62834874, el contracte del 
servei d’Informació i Atenció Turística del Municipi de Vilanova i la Geltrú, per un 
termini d’1 any, amb possibilitat de pròrroga per un any, pel procediment negociat 
amb publicitat i amb tramitació ordinària d’acord amb l’establert als articles 109 i 
110 del TRLCSP per un import anual de 41.300,00 € (QUARANTA-UN MIL 
TRES-CENTS EUROS) + 21% d’IVA. 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

19. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, 
DEL NOU CONVENI QUE REGULA L’ENCÀRREC DE GESTIÓ 
DELS MERCADALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ AMB PIVSAM. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar aquest nou conveni que regula l’encàrrec de gestió dels 
mercadals de Vilanova i La Geltrú amb PIVSAM (PROMOCIÓ INDUSTRIAL 
VILANOVA, SAM). 
 
SEGON. El preu de l’encàrrec es fixa en DOS-CENTS MIL EUROS (200.000€), 
de la partida 10.431.2279903 per aquest any 2014 i pels successius exercicis el 
preu s’establirà anualment en funció de la dotació que s’hagi aprovat a la 
partida pressupostària corresponent. 
 
TERCER. L’eficàcia de l’encomana resta suspesa a la seva acceptació per part 
del Consell d’Administració de PIVSAM, segons les atribucions expressades a 
l’art. 24 dels seus estatuts i sempre que es realitzi en els termes d’aquests 
acords. Una vegada sigui acceptada, s’hauran de publicar, en els termes 
expressats a l’art. 15 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
QUART. Facultar l’Alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per executar aquets acord. 
 
CINQUÈ. Ratificar aquest acord a la propera sessió plenària. 
 

20. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE LA REVOCACIÓ DE LES LLICÈNCIES PER A L’EXERCICI DE 
LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN RELACIÓ PARADES DEL 
MERCADAL DEL CENTRE. 

 



 
 

S’acorda per unanimitat dels assistents.  
 
A) 
 
Revocar la llicència per a l’exercici de venda no sedentària corresponent a la 
parada núm. 33 del Mercadal del Centre (dissabte) atorgada al titular, amb DNI 
44994731S, per manca de pagament de les taxes municipals per prestació de 
serveis de mercats. 
 
B)  
 
Revocar la llicència per a l’exercici de venda no sedentària corresponent a la 
parada núm. 152 del Mercadal del Centre (dissabte) atorgada a la titular, amb 
DNI 43675518J, per manca de pagament de les taxes municipals per prestació 
de serveis de mercats. 
 
C)  
 
Revocar la llicència per a l’exercici de venda no sedentària corresponent a la 
parada núm. 8BIS del Mercadal del Centre (dissabte) atorgada al titular, amb 
DNI 47639117E, per manca de pagament de les taxes municipals per prestació 
de serveis de mercats. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

21. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 
DEL COST DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT COL·LECTIU 
URBÀ DE L’ANY 2013. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 “PRIMER. Aprovar la liquidació del cost del servei públic de transport col·lectiu 
urbà de viatgers prestat per l’empresa concessionària TRANSPORTS CIUTAT 
COMTAL, SA, corresponent al període de l’1 de gener de 2013 al 31 de 
desembre de 2013, per un import de 556.519,30 € a càrrec de l’aplicació 
54.440.22300 Transport urbà de viatgers del pressupost de l’any 2014. 
 
Aquest import s’obté de la següent fórmula del plec de condicions: 
 
Subvenció = (Costos – Ingressos) ± G = (1.948.083,90 – 511.225,10) + 
7.660,50 = 1.444.519,30 € 
 
L’import dels pagaments a compte de l’any 2013 aprovats és de 888.000,00€.  
 
Subvenció – 888.000,00 = 556.519,30 €  
 



 
 

Així doncs, la subvenció a liquidar corresponent a l’exercici 2014 és: 
556.519,30 €. 
 
SEGON. Aprovar una actualització de la subvenció mensual amb caràcter 
d’aportació base de 78.620 €/mes, amb efectes des de l’1 de gener de 2014, el 
que suposa un import anual de 943.440 €, a càrrec de l’aplicació 54.440.22300 
del pressupost vigent.  
 
TERCER. APROVAR el pressupost anual de l’any 2014. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9:45 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el accidental.  
 
 
 


