
 

 

 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL   
DEL DIA  28 DE JULIOL DE 2015 

 
Acta núm. 28 

 

ASSISTENTS: 
 

 NEUS LLOVERAS MASSANA 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
TERESA LLORENS I CARBONELL 
ARIADNA LLORENS GARCIA 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
JOAN MARTORELL I MASÓ 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBA PUJOL 
GISELA VARGAS REYES 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÉSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ 
(Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La Sra. Gisela Vargas s’incorpora a la reunió a les 9.50 h., quan s’està tractant 
el punt 10 de l’ordre del dia, i el Sr. Joan Martorell a les 9.58 h., quan s’està 
tractant el punt 14 de l’ordre del dia. 
 
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: 

 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL.  

 
  1.  FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 21 DE JULIOL DE 2015. 



 

 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local del dia 21 de juliol de 2015. 
 
 

  2.    SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT 
ABREUJAT RECURS  209/2015-V  INTERPOSAT PER JOSE 
MARIA PADULLES RIU  DAVANT DEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU 5 DE BARCELONA.  

 
S’aprova per unanimitat dels presents. 
 
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 
5 de Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el Procediment 
Abreujat Recurs 209/2015-V interposat per la  JOSE MARIA PADULLES RIU,  
per quantia de 648,39 €. 
 
SEGON. Designar el lletrat, Sr. Matias Acebes Fernández  per a que assumeixi 
la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en l’esmentat procés. 
Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin 
interposar.  
 
TERCER.  Ratificar l’escriptura de poder per a plets atorgada davant del Notari 
Sr. Eduardo Hernández Compta, el dia 9 d’abril de 2015, amb el número 384 
del seu protocol. 
 
QUART. NOTIFICAR el present acord al  lletrat designat i Cap de Servei de 
Gestió Tributària i Recaptació, als efectes que presti el referit Servei 
l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la documentació 
pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat designat.” 
 
 

  3. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA 
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT 
ABREUJAT RECURS 211/2015 SECCIÓ B,  INTERPOSAT PER 
EXAPIGRUP SA, DAVANT DEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU 8 DE BARCELONA.   

 
S’aprova per unanimitat dels presents. 
 
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 
8 de Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment, 
Procediment Abreujat, 211/2015 Secció B interposat per la  EXAPIGRUP, 
SA, per quantia de 23.800,20 € 
 



 

 

SEGON. Designar el lletrat, Sr. Matias Acebes Fernández  per a que assumeixi 
la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en l’esmentat procés. 
Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin 
interposar.  
 
TERCER. Ratificar l’escriptura de poder per a plets atorgada davant del Notari 
Sr. Eduardo Hernández Compta, el dia 9 d’abril de 2015, amb el número 384 
del seu protocol. 
 
QUART. NOTIFICAR el present acord al  lletrat designat i Cap de Servei de 
Gestió Tributària i Recaptació, als efectes que presti el referit Servei 
l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la documentació 
pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat designat.” 
 

4. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA 
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 381/2014  SECCIÓ C,  INTERPOSAT PER NEW 
LLIMONET SL, DAVANT DEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU 8 DE BARCELONA.  

 
S’aprova per unanimitat dels presents. 
 
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 
8 de Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment, 
Procediment Abreujat, Recurs   381/2014, Secció C interposat per la  NEW 
LLIMONET, SL, per quantia de 77.006,39 €. 
 
SEGON. Designar el lletrat, Sr. Matias Acebes Fernández  per a que assumeixi 
la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en l’ esmentat procés. 
Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin 
interposar.  
 
TERCER. Ratificar l’escriptura de poder per a plets atorgada davant del Notari 
Sr. Eduardo Hernández Compta, el dia 9 d’abril de 2015, amb el número 384 
del seu protocol. 
 
QUART. NOTIFICAR el present acord al  lletrat designat i Cap de Servei de 
Gestió Tributària i Recaptació, als efectes que presti el referit Servei 
l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la documentació 
pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat designat.” 
 

5. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA 
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 220/2015-V  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
NÚMERO 10  DE BARCELONA.  



 

 

 
S’aprova per unanimitat dels presents. 
 
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment 
Abreujat 220/2015-V interposat pel Sr FRANCISCO JOSE GÓMEZ GAGO, 
per  quantia indeterminada. 
 
SEGON. Designar a DIGESTUM LEGAL SLP (els lletrats, Srs. Santiago Saénz 
Hernáiz, Daniel del Rio López, Xavier Bonet Alcántara i Loida Valeros Cejas), 
per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en 
l’esmentat procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors 
recursos o impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n 
puguin interposar.  
 
TERCER. Designar als procuradors dels Tribunals, Sra. Esmeralda Gascón 
Garnica i Sr. Carlos Badía Martinez, pel cas de ser necessària la seva 
intervenció en el procediment. 
 
QUART. L’import de la contractació que és pagarà amb càrrec a la partida de 
Defensa Jurídica número 07.9203.22799,  atendrà als següents criteris un 
cop es determini la quantia del procediment: 
 

• Quantia del procediment fins a 6.000.-€:  700.-€. 
• De 6.001 a 18.000.-€: 1050.-€. 
• De 18.001 a 30.000.-€:  1400.-€. 
• De 30.001 a 60.000.-€:  1750.-€. 
• Més de 60.001.-€:  2100.-€. 
• Procediments de quantia indeterminada: 1050.-€. 

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

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

 
CINQUÈ. NOTIFICAR el present Acord als lletrats i procuradors designats a 
l’acord Segon i Tercer anteriors, així com al Cap de Servei de Recursos 
Humans responsable de l’àrea Sr. Francisco Torres Ferrando, als efectes que 
prestin l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la 
documentació pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat designat.” 
 

6. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA 
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL RECURS ORDINARI 
227/2015-AA INTERPOSAT PER GARRAF MEDITERRANEA SA 



 

 

DAVANT DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 14 DE 
BARCELONA.  

 
S’aprova per unanimitat dels presents. 
 
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 
14 en qualitat d’administració demandada, en el procediment, recurs ordinari 
227/2015-AA  interposat per la  GARRAF MEDITERRANEA, SA,  de quantia  
100.000 €.   
 
SEGON. Designar el lletrat, Sr. Miquel Àngel Pigem de las Heras  per a que 
assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en l’ esmentat 
procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin 
interposar.  
 
TERCER.  Designar al procurador dels Tribunals, Sr. Ivo Ranera Cahís (Ranera 
Cahís Procuradors) pel cas de ser necessària la seva intervenció en el 
procediment. 
 
QUART. L’import de la contractació que és pagarà amb càrrec a la partida de 
Defensa Jurídica número 07.9203.22799,  atendrà als següents criteris un 
cop es determini la quantia del procediment: 
 

• Quantia del procediment fins a 6.000.-€:  700.-€. 
• De 6.001 a 18.000.-€: 1050.-€. 
• De 18.001 a 30.000.-€:  1400.-€. 
• De 30.001 a 60.000.-€:  1750.-€. 
• Més de 60.001.-€:  2100.-€. 
• Procediments de quantia indeterminada: 1050.-€. 

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

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

 
CINQUÈ. NOTIFICAR el present Decret al lletrat i procurador designats a 
l’acord Segon i Tercer anteriors, així com al lletrat de l’ajuntament responsable 
de l’àrea, Sra. Dolors Moyano Campaña, als efectes que prestin 
l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la documentació 
pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat designat.” 
 
 



 

 

  7.    SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA  NÚM. 
142/2015 RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT NÚM. 178/2012-F 
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 6  DE 
BARCELONA. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 

6 DE BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  178/20012-F 
 
Núm. i data sentència:       178/2012-F de 2 de juliol de 2015 
 
Part actora  :   CEMEX ESPAÑA, SA 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat TOMÁS BONILLA NÚÑEZ 
 
Objecte del recurs  :  Contra decret d’alcaldia de data 30 de març de 

20012 en virtut del que es declarava l’obligació de 
pagament de la mercantil recurrent de 56.077, 29 € 
en relació a la parcel·la lmA1 sector Masia d’en 
Barreres II, en concepte d’execució de les obres d’un 
muret de contenció de les terres al límit de la referida 
parcel·la amb els nous vials al sector Masia d’en 
Barreres II, d’acord amb l’informe tècnic justificatiu 
incorporat a l’expedient.  

 

Decisió  :  Es desestima el recurs interposat, sense imposició 
de costes. 

 
Fermesa :   No és ferma i es pot interposar recurs ordinari 

d’apel·lació en contra. 

 

Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per 
assabentada i conforme.  

 
  8.    SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE L‘AUTO RECAIGUT 

EN EL PROCEDIMENT NÚM. 512/2006-J DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA SALA DEL 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, SECCIÓ TERCERA. 

 



 

 

Es dóna compte a la Junta de Govern Local  de l’ auto recaigut en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

CATALUNYA SALA DEL CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU, SECCIÓ TERCERA 

 
Núm. procediment  :  512/2006-J 
 
Núm. i data sentència:       s/n de 7 de juliol de 2015 
 
Part actora  :   TERESA Y JOSE PLANA, EMPRESA PLANA SL 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat MIQUEL ANGEL PIGEM DE LAS HERAS (MILÀ    

ADVOCATS) 
 
Objecte del recurs  :  Resol l’incident d’execució interposat per la part 

actora on reclamava l’adopció de les mesures 
necessàries per obligar a les administracions 
demandades a complir en la seva totalitat amb la 
Sentència número 288 de 9 d’abril de 2010 
confirmada  del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, secció tercera, confirmada per la 
Sentència 3ª7ª de 21 de desembre de 2013, 
cassació 4270/2010 que considerava contraria a dret 
la posada en funcionament per la corporació amb el 
consentiment previ del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, les 
línees de transport col·lectiu urbà de viatgers L3 i L4 
gestionades per Transports Ciutat Comtal 2, SL, 
(TCC) per subjectar- se a les previsions de l’article 
109 del decret 319/1990 pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei de Regulació del Transport de 
Viatgers per carretera, alterant l’equilibri financer de 
la concessió de les línees interurbanes V-GC-18 i V-
2963 explotades per la part actora. 

 

Decisió  :  Estimar parcialment l’incident d’execució i en 
conseqüència: 

 1.- disposar el cessament del funcionament de les 
línees urbanes L3 i L4 de transport col.lectiu de 
viatger de Vilanova i la Geltrú, mesura que ha de 
tenir un compliment estricte i acreditar-se al Tribunal 
per part de la Corporació en el termini d’un mes, 



 

 

essent responsable de l’execució, a tots els efectes, 
la persona titular de l’alcaldia. 

 2.- Condemnar al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a 
satisfer a TERESA Y JOSE PLANA, EMPRESA 
PLANA SL, en el termini màxim de dos mesos, les 
següents quantitats: 

 - 338.856 € reconeguts per la Sentència 288 de 9 
d’abril de 2006. 

 - 19.747 € pel danys i perjudicis imputables a 
l’exercici 2003. 

 - 463.657 € pels danys i perjudicis imputables al 
període comprès entre 1/09/2008-11/09/2011. 

 - 262.278  € pels danys i perjudicis imputables al 
període comprès entre 12/09/2011-31/12/2012. 

                                           Tot això, amb l’advertència de que en qualsevol 
moment podrà augmentar els interessos en dos 
punts is s’aprecia falta de diligència en el compliment 
del que s’ha resolt. 

 

 3.- Disposar que el càlcul, liquidació i abonament del 
principal restant, junt amb tots els interessos legals, 
quedarà diferit a un nou incident, una vegada 
constatada la execució de la clausura de les línees 
L3 i L4. 

  Desestimar el present incident en tot el restant, i 
remetre a l’actora en quant a les costes de la primera 
instància, al procediment previst a l’article 242 i 
següents de la LEC. 

                                          Sense costes. 

 
Fermesa :  No és  ferma i cap interposar recurs de reposició en 

tel termini de cinc dies a comptar des de la seva 
notificació. 

Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per 
assabentada i conforme.  

                                           2. Interposar recurs de reposició. 

 
 

9. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE L’AUTO NÚM. 
179/2015 RECAIGUT  EN EL PROCEDIMENT NÚM. 180/2014-D 



 

 

DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE 
BARCELONA. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de l’ auto recaigut en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 

2 DE BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  180/2014-D 
 
Núm. i data sentència:       179/2015 de 1 de juliol de 2015 
 
Part actora  : SINDICAT PROFESSIONAL DE POLICIES  

MUNICIPALS  DE CATALUNYA (SPPM CAT) 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat SANTIAGO SÀENZ HERNÁIZ  ( DIGESTUM) 
 
Objecte del recurs  :  Contra resolució de  data 4 de març de 2014 relatiu 

a tenir informació sobre el desglossament del 
complement específic. 

 

Decisió  :  Es declara terminat el procediment davant el 
reconeixement del dret objecte del recurs amb 
revocació de l’acte impugnat i el seu arxiu amb 
imposició de costes a la Corporació , fins un límit de 
150 euros. 

 
Fermesa :   És  ferma. 

Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per 
assabentada i conforme.  

 
10. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA FRACCIÓ DE 
RESIDUS ASSIMILABLES, DE LA FRACCIÓ DE RUNES I DE LA 
FRACCIÓ DE RESTES VEGETALS DE LA DEIXALLERIA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.  

 
S’aprova per unanimitat dels presents. 
 



 

 

“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 transport i gestió dels residus de la fracció de 
residus assimilables, de la fracció de runes i de la fracció de restes vegetals de la 
Deixalleria 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, amb un pressupost màxim anual 
de 55.800,00 € (CINQUANTA-CINC MIL VUIT-CENTS EUROS), més 10% 
d’IVA, dividits en tres lots: 
 
Lot 1: 27.000,00 €  
Lot 2: 10.800,00 €  
Lot 3: 18.000,00 €  
 
La despesa prevista per l’exercici 2015 dependrà de la data d’inici del contracte 
i serà, aproximadament, de 18.600,00 € de base imposable, més 1.860,00 € 
d’IVA, que fan un total de 20.460,00 € (preveient que el contracte s’iniciarà el 
mes de setembre de 2015). 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53.1621.2270000 del 
pressupost del 2015 i a les aplicacions 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.  
 
QUART. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP. 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

11. RECURSOS HUMANS. APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES 
BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS-
OPOSICIÓ PER LA SELECCCIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A 
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL. 
 

S’aprova per unanimitat dels presents. 
 
“PRIMER. Aprovar les bases específiques i la convocatòria del concurs-
oposició lliure, per a cobrir com a funcionari/nària de carrera 1 plaça de 
Tècnic/a Superior d’Administració General, de l’escala d’ administració general, 
subescala tècnica, pertanyen al grup A1. El text íntegre de les bases s’adjunten 
al present acord. 
 



 

 

SEGON. Convocar les corresponents proves selectives i disposar la publicació 
de les bases al BOP i l’ anunci de la convocatòria al DOGC. 
 
TERCER. La viabilitat econòmica ve donada per la existència a la plantilla de la 
plaça de tècnic superior en dret adscrit a Secretaria.” 
 
 

12. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA. APROVAR I 
HOMOLOGAR EL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE L’EMPRESA 
GRUPO COMPONENTES VILANOVA. 

 
S’acorda per unanimitat dels presents aprovar i homologar el Pla 
d’Autoprotecció corresponent a GRUPO COMPONENTES VILANOVA. 
 
 
POLITIQUES DE CIUTADANIA  
 

13. CULTURA. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA CONTRACTACIÓ, 
VENDA I EXECUCIÓ DEL ESPECTACLE PIROTÈCNIC DEL DIA 4 
D’AGOST DE 2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels presents. 
 
“Aprovar la contractació de l’empresa PIROTÈCNIA IGUAL, S.A. per a la 
venda i execució del espectacle pirotècnic a efectuar el dia 4 d’agost, a les 23 
hores, a la platja de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú, per un import total de 
21.260,00 € (17.570,25 € de base més 3.689,75 d’iva). Aquesta despesa anirà 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 2015 31.3380.2260904 de cultura popular 
i tradicional, dins la quantitat que l’Ajuntament aporta a la Festa Major 2015.” 
 

14. CONVIVÈNCIA. PROPOSTA PER A LA INSTRUCCIÓ D’UN 
EXPEDIENT INFORMATIU AMB MOTIU D’UNA QUEIXA D’UN 
CIUTADÀ CONTRA L’ATENEU VILANOVÍ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Incoar expedient informatiu amb la finalitat de recollir tota la 
informació que sigui necessària i es derivi dels antecedents dels fets exposats 
en els antecedents d’aquesta proposta, incloent la declaració de les persones 
implicades, que permeti analitzar si, eventualment, es poden extreure indicis 
raonables per incoar, en el seu cas, els corresponents expedients sancionadors 
o de revocació d’actes administratius i determinar les responsabilitats que 
s’hagin pogut incórrer. 
 



 

 

SEGON. Les conclusions d’aquest expedient seran elevades a la Junta de 
Govern Local en el termini màxim de 3 mesos perquè prengui els acords que 
legalment es puguin derivar. 
 
TERCER.  Nomenar instructor de l’expedient al Sr. Josep Gomariz Meseguer, 
adjunt a secretaria,  i secretària de l’expedient la Sra. Assumpció Ballester 
Domingo. Els quals podran ser recusats, si existeix causa legal suficient, 
d’acord amb l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de regim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
QUART. Notificar aquest acord al ciutadà que ha denunciat els fets que 
motiven aquest expedient informatiu, així com a la presidència de l’Associació 
l’Ateneu Vilanoví.” 
 
 

15. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SUBVENCIONS 
EXTRAORDINÀRIES DESTINADES AL SUPORT A LA 
INTEGRACIÓ A INFANTS AMB DISCAPACITAT A LES 
ACTIVITATS D’ESTIU. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar les subvencions extraordinàries destinades al suport a la 
integració d'infants amb discapacitat a les activitats d'estiu, que es relacionen a 
continuació: 

1. CLUB ESPORTIU AMICS DE COTA ZERO, NIF G6625294-1 (activitats 
estiu Escola Pia): 2.755,00€ 

2. FUNDACIÓ EL CIM, NIF G61074491: 2.900€  

3. AMPA CEIP GINESTA, NIF G60187408: 580€  

4. CASAL ATZAVARA, NIF B64244924 (activitats estiu AMPA escola Sant 
Jordi): 1.740€ 

5. AMPA CEIP ÍTACA, NIF G63886956: 435€ 

6. PARC DEL GARRAF SPORT AIE, NIF V62938519: 290€ 

7. ENSENYAMENT DEL GARRAF SCCL (Escola La Pau), NIF F08676512: 
1.160€ 

8. ASSOCIACIÓ D'OCI INCLUSIU DEL GARRAF "VILANOVA ACTUA", 
NIF G66080474: 2.900€  

9. CLUB NOU BÀSQUET VILANOVA 2013, NIF G66218579: 435€ 

10. CLUB TENNIS VILANOVA, NIF G08702292: 435€ 

 

SEGON. Aquesta despesa serà amb càrrec a la partida 35.2311.48002 Ajuts 
infància del pressupost de despeses vigent, i està compresa a l’import aprovat 



 

 

al punt tercer de la part dispositiva de l’acord de Ple de data 2 de març de 
2015, pel qual s’aproven les normatives reguladores de les activitats d’estiu, 
l’import màxim a destinar-hi i la gestió en forma de pagament a justificar des de 
la Regidoria de Serveis Socials.” 

 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 

16. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. 
APROVACIÓ SI ESCAU D’UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA 
AL GREMI D’HOTELERIA I RESTAURACIÓ DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ AMB MOTIU DE LA NIT DE LA GASTRONOMIA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Atorgar al Gremi d’Hoteleria i Restauració de Vilanova i la Geltrú 
una subvenció extraordinària de DOS MIL EUROS (2.000 €) amb motiu de la 
celebració de la Nit de la Gastronomia el dia 8 de maig de 2015 al restaurant 
Mas Roquer. Aquest import anirà a càrrec de la partida 10.4300.48200 
Subvencions i convenis, pendent d’una modificació de pressupost. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al Gremi d’Hoteleria i Restauració de Vilanova i 
la Geltrú i al Departament d’Intervenció.” 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 

17. COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM. 
INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS 
ABONATS DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ SAM AMB REBUTS PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels 
tràmits i notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als 
esmentats abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú SAM, amb rebuts pendents de liquidació. 

 
La relació comença amb JOSÉ ALBERT MAÑE i finalitza amb AMANDA 
RODRIGUEZ MUNUERA. 

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



 

 

18. URBANISME. DESESTIMAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD DE 
TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DELS DOCUMENTS URBANÍSTICS 
DE PLANEJAMENT I GESTIÓ DEL SECTOR MAS ROQUER DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Desestimar la sol·licitud de tramitació i aprovació del Pla parcial 
d’ordenació, del Projecte de reparcel·lació i del Projecte d’urbanització del 
sector “Mas Roquer”, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, efectuada pel 
senyor José Antonio Santiago Camacho i la senyora Raquel Martí López 
mitjançant instància presentada en aquest Ajuntament en data 2 de maig de 
2014 (registre d’entrada núm. 2014012285), així com  en data 17 de març de 
2015 a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 
subrogació, de conformitat amb l’informe dels serveis tècnics d’urbanisme 
incorporat a l’expedient, i ressenyat a la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al senyor José Antonio Santiago Camacho i a la 
senyora Raquel Martí López, així com a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, juntament amb còpia de l’informe dels serveis tècnics d’urbanisme, 
amb expressió dels recursos que siguin escaients.” 
 

19. URBANISME. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA SOL·LICITUD 
PRESENTADA PER PROMOCIONS CIM ROIG, SL, NIF B6338405-
1, DE PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA 485/2007 PER A 
CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PS+PB+1PP. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.  CONCEDIR la PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA 000485/2007 
PER A CONSTRUIR L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PS+PB+1PP, situat al carrer del Fes, 33, sol·licitada per  PROMOCIONS 
CIM ROIG,SL, B6338405-1,   d'acord amb la documentació presentada pel 
sol·licitant i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents 
condicions particulars i generals:  
 

1. La pròrroga s’atorga pel termini que estableix la normativa 
urbanística vigent i amb les mateixes condicions generals i 
particulars que s’establien a la llicència per edificar. 

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

20. URBANISME. DEIXAR EN SUSPENS SI S’ESCAU, LA 
TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER VICASA 
2014, SL ON DEMANA LLICÈNCIA PER A CONSTRUIR 2 



 

 

EDIFICIS PLURIFAMILIARS, EL PRIMER DE PS+PB+3PP AMB 22 
HABITATGES SITUAT AL C. AVEL·LÍ ARTÍS FENER "TISNER" 5-
7 I EL SEGON DE PS+PB+4PP, AMB 24 HABITATGES I 
PÀRQUING COMÚ DE 80 PLACES I 46 TRASTERS AL C.VICENT 
ANDRÉS ESTELLES, 6-8 (EXP.000594/2015-OBR). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. SUSPENDRE els terminis de tramitació de la llicència fins a la 
recepció de l’informe preceptiu i determinant del contingut de la resolució, 
sol·licitat al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Servei 
d’Arqueologia) sense que, en cap cas, aquesta suspensió pugui excedir del 
termini màxim de tres mesos, comptats a partir de la data de la sol·licitud del 
citat informe. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.” 
 
 

21. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 
LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET. 

 
Els assistents es donen per assabentats de la relació de llicències aprovades per 
Decret per donar compte a la Junta de Govern Local. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per RUFO CAPILLA MANZANARES, per a fer instal·lació 

interior de gas, situat al C. Fraig, 62.(exp. obres 434/2015) 
 
2. Sol·licitud presentada per COM. PROP. AV. FRANCESC MACIÀ, 165 ESC D, 

per repara el baixant de la façana posterior entre la segona i la tercera planta de 
l’immoble amb plataforma elevadora, situat a Av. Francesc Macià, 165 Esc D 
(exp. obres 561/2015)  

 
3. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. JOSEP ANSELM CLAVÉ, 51, per 

arranjar els balcons i les jardineres de la façana, situat al C. Josep Anselm 
Clavé, 51 01 01 (exp. obres 618/2015). 

  
4. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. TARONGER, 3, per a substitució de 

l’envà i rehabilitació interior parcial d’habitatges i badalot, situat al C. Taronger, 3 
(exp. obres 625/2015) 

  
5. Sol·licitud presentada per SANTIAGO JOSEP MASANA TORT, per reparar 

biguetes i coberta inclinada, situat al C. Sant Onofre, 24 (exp. obres 625/2015)  
 
6. Sol·licitud presentada per ALBERTO BAU COLL, per a fer instal·lació interior de 

gas, situat a Av. Garraf, 46 (exp. obres 658/2015) 
  



 

 

7. Sol·licitud presentada per ALFREDO ANTON SOLANO, per a obertura de 
finestra en una façana, situat a URB. Raco Santa Llucía (II, 1) (exp. obres 
660/2015). 

  
8. Sol·licitud presentada per REIKO ASOCIADOS 21, per a fer instal·lació interior 

de gas, situat al C. Serrallers, 15 (662/2015) 
  
9. Sol·licitud presentada per OLGA ROMERO SOLER, per a transformar finestra en 

porta, situat al C. Argenteria, 22 (expobres 671/2015) 
 
10. Sol·licitud presentada per ALBERT TRILLAS JUNCOSA, per a rehabilitar la 

façana i enguixar les parets i pavimentar el local, situat a la Pl. Pau Casals, 5 
(exp. obres 692/2015) 

  
11. Sol·licitud presentada per COM. PROP. RB. PRINCIPAL 12-14, per a reparar 

cornisa i teulada de l’edifici, situat a la Rbla. Principal, 12 (exp. obres 694/2015) 
  
12. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa d’1 m per a 

connexió de servei de gas al carrer Serrallers, 15 (exp. obres 48/2015) 
 
13. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA, per a obrir 

rasa de 2 m per a connexió de servei de gas al carrer Fraig, 62 (exp. obres 
466/2015)  

 
14. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per  a obrir rasa de 2 m per 

a connexió de servei de gas a l’avinguda del Garraf, 46 (exp. obres 642/2015) 
 
15. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA, per a obrir 

rasa d’1 metre per a subministrament de gas, situat a Pl. Cols, 20 (exp. obres 
647/2015) 

 
16. Sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, per a obrir rasa 

de 3 m per a connexió de servei de baixa tensió al carrer Margalló, 24B (exp. 
obres 690/2015) 

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per ESPAI LA MIRADA, SCP, per col·locar un rètol, situat a 

la Pl. Soler i Carbonell, 13 (exp. obres 649/2015)  
 
2. Sol·licitud presentada per HOSTAL CAN GATELL, SCP, per a obertura de portal 

en planta baixa, situat al C. Puigcerdà, 6-16 (exp. obres 677/2015) 
  
3. Sol·licitud presentada per PROMOTORA SERRANO-TRUJILLO, SL, per a obres 

d’adequació de local per instal·lar una oficina, situat al C. Doctor Fleming, 34 BX 01 
(exp. obres 699/2015) 

 
4. Sol·licitud presentada per TARES MAGRIÑÀ, CB, per a instal·lar xemeneia a local 

destinat a restaurant, a la rambla de la Pau, 2. (exp. obres 700/2015)  
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals  



 

 

 
1. Sol·licitud presentada per FORN PELOGELA 2014, SL,  per fer obres d’adequació 

d’un local per instal·lar una activitat de venda de pa amb degustació, (bar), a la 
rambla Principal, 91. bxs. (exp. obr  617/15).   

 
2. Sol·licitud presentada pel Sr. ALBERTO SANCHEZ PARES  per fer obres 

d’adequació de local per instal·lar un bar-restaurant a la plaça Soler Carbonell, 17 
bx 1 (exp. obres 438/2015) 

 
22. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 

COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS 
RESPONSABLES PRESENTADES PER INTERESSATS. 

 
Els assistents es donen per assabentats de la relació de comunicacions prèvies i 
declaracions responsables presentades per l’interessat. 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcua 
 
1. Comunicació presentada per FUNLAB RM, SCP, per instal·lar una activitat de venda 

i formació de noves tecnologies al carrer de Cuba, 1, bis. (exp. act 245/15) 
 
2. Comunicació presentada per AIS DENTAL, SL, per instal·lar una clínica dental a la 

rambla Josep Ramon Ventosa, 3-5. (exp. act 254/15) 
 
3. Comunicació presentada per CUSAL SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS, SL, 

per instal·lar un magatzem i venda a l’engròs de material, a la rambla dels Països 
Catalans, 18. (exp. act 260/15) 

 
 
23. PROJECTES I OBRES. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE 

D’INSTAL·LACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DE 
L’EDIFICI NEÀPOLIS PER A L’ESPAI EMPRENEDOR. FASE II.  
 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment el projecte tècnic per a l’execució d’obres  
“Instal.lació d’una estació depuradora a la zona de pícnic del recinte de la 
Masia d’en Cabanyes” de Vilanova i la Geltrú , redactat per part de 
l’Arquitecte Tècnic Municipal senyor Jordi Gómez Pagès, que inclou  l’Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut, amb un pressupost  de vint-i-dos mil nou-cents divuit 
euros amb vint-i-sis cèntims (22.918,26€), més cinc mil set-cents vint-i-set 
euros amb vint-i-set cèntims ( 5.727,27€) del 21 per cent de l’IVA , fan un total 
del pressupost d’execució per contracte de trenta tres mil euros  (33.000 €) 
amb l’IVA inclòs.  
  
SEGON.  Aquest import es farà efectiu quant a 28.000,00€ amb càrrec a la 
partida 40,161,61903 (fosa sèptica Masia Cabanyes) quan a 3.919,01 €   amb 



 

 

càrrec a la partida 53,169,61901 ( Manteniments diversos: parcs vialitat, 
sistemes informàtic....)  i quan a 1.080,99€  amb càrrec a la partida 
40,1500,2269905 (Manteniments equipaments) 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.” 
 

24.  PROJECTES I OBRES. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE 
D’INSTAL·LACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DE 
L’EDIFICI NEÀPOLIS, PER L’ESPAI EMPRENEDOR. FASE II 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de “Instal·lació i 
adequació de la planta baixa de l’edifici Neàpolis, per a l’espai 
emprenedor. Fase II”  situat a la Rambla Exposició núm. 59-69 de Vilanova i 
la Geltrú, que conté  l’Estudi de Seguretat i Salut,  redactat per part dels tècnics 
municipals Anabel Fuentes Montiel, Alejandro Galofré, Jordi Miró i Ton Roure, 
amb un pressupost de cent setanta-quatre mil quatre-cents sis euros amb 
setanta-vuit cèntims ( 174.406,78€) sense IVA,  més  trenta-sis mil sis-cents 
vint-i-cinc euros amb quaranta-dos cèntims ( 36.625,42€) del 21 per cent de 
l’IVA fan un pressupost per contracte de dos-cents onze mil trenta-dos euros 
amb vint cèntims (211.032,20 €) amb l’IVA inclòs . Aquestes obres aniran a 
càrrec de la subvenció del FEDER transferida a l’EPEL  Neàpolis.                    
 
SEGON. 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, sinó es presenten al·legacions en el termini esmentat, es considerarà 
aprovat definitivament l’esmentat projecte a tots els efectes.” 
 

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. 
 

25. CULTURA. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A 
LA MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I 
COORDINACIÓ DEL CICLE FESTIU I ENTITATS CULTURALS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 



 

 

 
“PRIMER. Iniciar l’estudi per a la municipalització del Servei de gestió i 
coordinació del cicle festiu i entitats culturals requerint els següents informes, 
en un termini no superior a  quinze dies: 
 
I. Al Cap de Recursos Humans, Informe jurídic respecte a:  
 

a) l’eventual obligatorietat de subrogació del personal del servei en cas de 
municipalització.  

b) Tant en la situació d’obligatorietat de la subrogació com en el cas 
contrari, quantificació dels costos anuals de la contractació del personal 
en cas de subrogació.  

c) Efectuar pronunciament, també sobre la viabilitat de la incorporació del 
personal a la plantilla municipal, ateses les limitacions legals respecte al 
Capítol I actuals.  

 
II. A la Cap del Servei de Cultura, per tal de redactar un informe econòmic 
respecte a les conseqüències de la subrogació, en contraposició amb la 
situació actual i amb la contractació mitjançant concurs del servei.  
  
I. A la vista dels anteriors informes, i en un termini no superior a deu dies des 

de la seva recepció, requerir a l’Interventor i al Secretari municipal per a 
que redactin Informe conjunt de Secretaria i Intervenció, respecte al 
procediment a seguir i la repercussió econòmica total de l’operació.  

 
SEGON. Notificar la present resolució als òrgans de representació dels 
treballadors  
 
TERCER. Traslladar al cap de recursos humans, a la cap de Cultura i al 
Secretari i l’Interventor els presents acords. 
 
 
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 general. 
 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                  Isidre Martí Sardà 
 
 
 


