ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 24 DE GENER
DE 2017
Acta núm. 3
Assistents:
NEUS LLOVERAS I MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
GISELA VARGAS I REYES
SECRETARIA ACCIDENTAL
ROSA LUCAS BIZARRO
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
Assisteix a la mateixa reunió la regidora Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL i la Sra. NÚRIA
BLANES MELÉNDEZ d’acord amb l’art. 113 del ROF.
La regidora Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO excusa la seva assistència.
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 I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 18 DE GENER DE 2017.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 18 gener de
2017.
2. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA INTERPOSICIÓ DEL
RECURS D’APEL·LACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 251/2016 DICTADA
EN EL PROCEDIMENT 322/2008-B1 QUE TRAMITA EL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO 16 DE BARCELONA, INTERPOSAT PER FALDUR
SOL, S.L.. EXP. NÚM. 000284/2016-SEC.
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“Primer. Interposar recurs d’apel·lació contra la sentència núm. 251/2016 dictada en
el recurs ordinari 322/2008-B1 que tramita el Jutjat contenciós administratiu
número 16 de Barcelona, interposat per Faldur Sol, S.L. per quantia indeterminada.
Segon. Designar a LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL
SERVICES, S.L. (els lletrats, Sr. Pablo F. Navarro Fernández i Sra. Montserrat Roca
Bassa) per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en
l’esmenta’t 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 Oficina
Tècnica Urbanisme número 40.1510.2269900, atendrà a una retribució fixa per un
import de TRES MIL EUROS (3.000 euros) més el 21% d’IVA corresponent. En total,
un import de TRES MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS (3.000 euros + 630 euros
d’IVA).
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 al procurador designats a l’acord
Segon i Tercer anteriors, així com al Cap d’Urbanisme, 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.”
3. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPAREIXENÇA I
DESIGNA LLETRADA AL PROCEDIMENT NÚM. 409/2016-J QUE TRAMITA EL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA
INTERPOSAT EN RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. EXP.
NÚM. 000013/2017-SEC.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de
Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment abreujat
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409/2016-J, interposada per J. A. P. G. en reclamació de responsabilitat patrimonial
per una quantia de 16.546,33€.
Segon. Designar al lletrat Sr. Jordi Sellarés i Valls, de la companyia asseguradora
ZURICH, per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en
l’esmenta’t 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 a la procuradora dels Tribunals, Sra. Laura de Manuel Tomás pel
cas de ser necessària la seva intervenció en el procediment.
Quart. NOTIFICAR el present acord al lletrat i procurador designats a l’acord Segon i
Tercer anteriors, així com a la Sra. Dolors Moyano Campaña, als efectes que presti
l’assessorament necessari i prepari 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 LLETRADA AL PROCEDIMENT ABREUJAT 347/2016 F2, DAVANT
EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 17 DE BARCELONA.
EXP. NÚM. 000015/2017-SEC.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat contenciós administratiu número 17 de
Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment abreujat
347/2016 F2 interposat per Sr. M. R. G. de quantia 417,45€.
Segon. Designar a la lletrada municipal Sra. Dolors Moyano Campaña 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 a la lletrada designada.”
NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ
5. COOPERACIÓ. RATIFICAR EL DECRET DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE
LA RESOLUCIÓ DE LES SUBVENCIONS ALS PROJECTES DE COOPERACIÓ
INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT ANY 2016. EXP. NÚM.
000175/2016-PAR.
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents ratifica el següent:
“DECRET D’ALCALDIA
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està plenament implicat, identificat i
compromès amb tots els temes que fan referència al món de la cooperació i la
solidaritat, prova d’aquest fet és que la institució municipal destina l’1% dels ingressos
propis a la Cooperació i la Solidaritat. D’aquest 1%, el 60% es destina a subvencions a
projectes de Cooperació al Desenvolupament.
Atès que la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 5 de novembre de 2012, va
aprovar les Bases reguladores de les subvencions a projectes de cooperació
internacional al desenvolupament.
Atès que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 14 de juny de 2016 va
aprovar la convocatòria de subvencions a projectes de Cooperació Internacional al
Desenvolupament de l’any 2016.
Atès que les sol·licituds i els projectes presentats han estat informats per l’òrgan
col·legiat composat per la cap del Servei de Cooperació i dos tècnics de la regidoria de
Cooperació.
RESOLC:
PRIMER. Atorgar, provisionalment, les subvencions als projectes de Cooperació
Internacional al Desenvolupament per a l’any 2016 que es relacionen i per l’import
que s’indica a continuació, amb càrrec a la partida pressupostària 06.9242.48003 del
2016, Cooperació i Solidaritat, com s’estableix a la convocatòria aprovada per Junta
de Govern Local el 14 de juny de 2016.
EXPEDIENT
000344/2016-SUB

NIF

ENTITAT I RESUM DEL PROJECTE

Alberg per a l’alfabetització total a Malí
CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT

000342/2016-SUB

IMPORT

G62669130

3.683,55€

G59936336

7.534,90€

Programa de formació treball decent al Salvador. Fase I
FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA-SINDICALISTES SOLIDARIS
Unitat sanitària mòbil, suport als Health camps de clínic Nepal

000357/2016-SUB

8.488,43€

FUNDACIÓ VIDA ÚTIL
G64992399

000358/2016-SUB

Promoció de la capacitat d’incidència dels treballadors i treballadores
per la consecució d’un desenvolupament equitatiu en justícia social
FUNDACIÓ PRIVADA PAU I SOLIDARITAT
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5.250,67€

G-61538187
000356/2016-SUB

Consolidant la Justa Trama-BrasilASSOCIACIÓ DE COOPERACIÓ GARRAF COOPERA

G-65768475

9.058,24€

Construint pensament feminista per la defensa dels Drets Humans de
les Dones. El Salvador
000361/2016-SUB

000351/2016-SUB

COOPERACCIÓ

G-60401312
Aportació econòmica per a cobrir les despeses dels salaris del
professorat de l’escola de Maternal i Primària de Bancloua
GRUP DE SOLIDARITAT FEM POUS – PARROQUIA STA MARIA DE
R-5800283-C
LA GELTRU

8.273,69€

3.660,28€

Manteniment /Rehabilitació de la Casa Comunal (Perú)
000359/2016-SUB

ASSOCIACIÓ METGES PERUANS

G-59906388

3.928,17€

G-64919632

4.480,57€

G-28567790

6.310,05€

G-61754362

5.331,45€

Projecte visió per a tothom Perú
000350/2016-sub

000360/2016-SUB

000345/2016-SUB

F. RAMÓN MARTÍ BONET
Aigua potable i seguretat alimentària en els municipis de Totogalpa i
Macuelizo del Correcor seco (Nicaragua)
MANS UNIDES
Construcció d’un col·l3gi de secundària i batxillerat al barri de Thiaroye
Pikine. Senegal
FUNDACIÓ EDUCACIÓ SOLIDÀRIA ESCOLA PIA

TOTAL

66.000€
SEGON. Publicar la relació de beneficiaris a la “Base de Datos Nacional de
Subvenciones “ (BDNS).
TERCER. Si transcorregut un termini de 10 dies no s’han presentat al·legacions,
aquesta resolució s’entendrà definitiva
QUART. Donar trasllat del present acord a les esmentades entitats.
CINQUÈ. Donar compte d’aquest acord a la Junta de Govern Local.”

POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
6.

IMET. ACCEPTACIÓ DE L’AJUT ECONÒMIC PER AL “PROGRAMA
COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES LLARS D’INFANTS
MUNICIPALS PER AL CURS 2015-2016” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
I ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET. EXP. NÚM. 000018/2016-EDT.
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Acceptar la concessió de l’ajut econòmic de 94.574,28.- € (NORANTA-QUATRE MIL
CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS I VINT-I-VUIT CÈNTIMS) a l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, corresponents al Programa complementari de finançament de les llars
d’infants municipals per al curs 2015-2016, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” de la Diputació de Barcelona.
SEGON.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET, com a ens instrumental
depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i desenvolupa les polítiques
actives d’educació, la realització del següent servei, objecte de la proposta de recurs econòmic
rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

PROGRAMA
Programa complementari de finançament de
les llars d’infants municipals per al curs 20152016

TIPUS DE
RECURS

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ

Ajut econòmic

94.574,28.- euros

TERCER.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada en el punt
primer d’aquest acord.
QUART.- La realització d’aquest servei per part de l’IMET s’efectuarà d’acord amb els següents
termes:
a) OBJECTE: La finalitat del Programa és contribuir a finançar les despeses derivades del
funcionament de les llars d'infants de titularitat municipal.
b) ACCEPTACIÓ: L’article 7 de l’anunci d’aprovació del Programa complementari de
finançament de les llars d’infants municipals per al curs 2015-2016, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, publicat en el BOPB el divendres 16 de
desembre de 2016, estableix que els ajuts s’entenen acceptats si, en el termini d’un
mes a partir de la notificació de la concessió, l’ens destinatari no manifesta
expressament la renúncia.
c) EXECUCIÓ: Els ajuts concedits a l'empara d'aquest règim s'han de destinar a finançar
despeses del curs escolar 2015-2016.
d) DESPESES ELEGIBLES: Es poden finançar amb càrrec als ajuts que es regulen en
aquest règim les despeses de personal i corrents derivades del funcionament dels
centres educatius de primer cicle d'educació infantil, generades dins el curs escolar
2015-2016, corresponents als capítols següents dels pressupostos de despesa de les
corporacions locals, en els termes establerts a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, per la que s'aprova l'estructura de pressupostos de les entitats locals (en
endavant, Ordre EHA/3565/2008):
- Capítol 1 "despeses de personal", relatives a personal del centre.
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- Capítol 2 "despeses corrents en bens i serveis", associades amb les despeses
derivades del funcionament del centre.
- Capítol 4 "transferències corrents", vinculades al funcionament del centre.
No són elegibles les despeses relatives a ajuts i/o beques a famílies, les despeses de
menjador, les derivades d'acollides matinals i de tarda, les d'amortitzacions i les
d'inversions.
e) JUSTIFICACIÓ: El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 30 de juny de
2017.
La justificació de les despeses s'efectua mitjançant la presentació del formulari
normalitzat, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, a l'espai de la Xarxa de
Governs Locals 2016-2019. Per mitjà d'aquest model es certifiquen les dades
corresponents a la prestació del servei, així com la relació de despeses derivades del
seu funcionament. També s'hi ha de fer constar l'estructura de finançament de
l'actuació.
Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s'imputi a l'ajut de la Diputació, no
poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d'altres administracions
públiques.
Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova
el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s'han de referir, en tot
cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat
per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l'activitat
subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà
el reintegrament de l'import que correspongui.
f)

OBLIGACIONS DE L’IMET: Els ens destinataris es comprometen a:
a) Executar les activitats de conformitat amb els principis de bona administració, bona
fe i presumpció de legalitat, així com també a presentar la corresponent documentació
justificativa.
b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, verificació i control financer que realitzi
la Intervenció General de la Diputació de Barcelona i aportar tota la informació que els
sigui requerida en relació amb l'ajut concedit.
c) Difondre que l'activitat compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Quan hi
hagi difusió pública, l'ens destinatari ha de preveure la presència de la marca de la
Diputació en un lloc preferencial. Per la correcta aplicació de l'esmentada marca, cal
seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació.
d) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts per un període
no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les
justificacions.
e) Procedir al reintegrament dels ajuts rebuts en els supòsits previstos per l'article 37
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.”

7.

IMET. ACCEPTACIÓ DE LA FASE SEGONA DE L’AJUT ECONÒMIC DEL
“PROGRAMA COMPLEMENTARI D’ESCOLARITZACIÓ EN PRIMERA
INFÀNCIA PER AL CURS 2015-2016” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET. EXP. NÚM. 000019/2016-EDT.
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Acceptar la concessió de l’ajut econòmic de 18.257,73.- € (DIVUIT MIL DOS-CENTS
CINQUANTA-SET EUROS I SETANTA-TRES CÈNTIMS) a l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, corresponents a la fase segona del Programa complementari d'escolarització en primera
infància, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de
Barcelona.
SEGON.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET, com a ens instrumental
depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i desenvolupa les polítiques
actives d’educació, la realització del següent servei, objecte de la proposta de recurs econòmic
rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

PROGRAMA
Segona fase del programa complementari
d'escolarització en primera infància per al curs
2015-2016

TIPUS DE
RECURS

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ

Ajut econòmic

18.257,73.- euros

TERCER.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada en el punt
primer d’aquest acord.
QUART.- La realització d’aquest servei per part de l’IMET s’efectuarà d’acord amb els següents
termes:
a. OBJECTE: L'objecte del Programa complementari d'escolarització en primera infància
per al curs 2015-2016 és prestar cooperació i assistència als governs local en matèria
d'escolarització en primera infància, amb la finalitat de contribuir a l'accés a centres i
serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota els principis d'igualtat
d'oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i suficiència financera.
b. ACCEPTACIÓ: L’article 12 de l’anunci d’aprovació del Programa complementari
d’escolarització en primera infància per al curs 2015-2016, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” i la concessió dels ajuts corresponents a la fase primera,
publicat en el BOPB el dimecres 7 de desembre de 2016, estableix que els ajuts
concedits en la fase segona s’entenen acceptats si, en el termini d’un mes a partir de la
data de publicació, l’ens destinatari no manifesta expressament la renúncia.
c. EXECUCIÓ: Els ajuts concedits en el marc del Programa complementari es destinen a
finançar despeses d'actuacions del curs escolar 2015-2016.
d. DESPESES ELEGIBLES: Es poden finançar amb càrrec als recursos econòmics que es
regulen en aquest règim les despeses de personal i les despeses corrents derivades
del funcionament de centres i serveis educatius de primer cicle d'educació infantil
corresponents als capítols següents dels pressupostos de despesa de les corporacions
locals, en els termes establerts a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que
s'aprova l'estructura de pressupostos de les entitats locals:
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a. Capítol 1, "despeses de personal", relatives a personal del centre i al personal
municipal de gestió i administració educativa del primer cicle d'educació infantil.
b. Capítol 2, "despeses corrents en béns i serveis", associades amb les despeses
derivades del funcionament dels centres i dels seus serveis d'escolaritat, de menjador i
d'altres complementaris.
c. Capítol 4, "transferències corrents", quan estiguin vinculades al funcionament del
centre, incloses les beques i els ajuts individuals que fomentin l'accessibilitat dels
infants.
No són elegibles, i no es poden finançar amb càrrec als recursos econòmics que es
recullen en aquest règim, les despeses corresponents a inversions o amortitzacions ni
les de qualsevol naturalesa econòmica vinculades al transport escolar o el
desplaçament d'alumnat.
Totes les despeses elegibles han de correspondre al curs escolar 2015-2016.
e. JUSTIFICACIÓ: La justificació de les despeses elegibles s’haurà de portar a terme, com
a màxim, fins al 28 de febrer de 2017 a través de la presentació del model de
justificació P4-007-16, disponible a la Seu Electrònica de la Diputació.
En el moment de formalitzar la justificació, i en el mateix model referit al punt anterior,
l'ens destinatari ha de certificar les dades corresponents a la prestació del servei, així
com la relació de despeses derivades del seu funcionament.
Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova
el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s'han de referir, en tot
cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
En cas que el total d'aportacions per a l'actuació superi el 100 per cent del seu cost de
realització, o en cas que les despeses justificades per l'ens destinatari siguin inferiors a
l'aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s'ajustarà a la baixa, en la
proporció que correspongui a la reducció operada.
En cas que es justifiquin despeses no elegibles que comportin un pagament a favor de
l'ens destinatari inferior al concedit o que es constati la manca de conformitat d'una
justificació per concórrer defectes formals o materials, el centre gestor de la Diputació,
si s'escau, es posarà en contacte amb l'ens destinatari per tal que aquest pugui
esmenar la justificació mitjançant escrit en el que determinarà els motius de la no
conformitat.
f.

OBLIGACIONS DE L’IMET: Els ens locals destinataris dels ajuts concedits per la
Diputació de Barcelona han d'executar les activitats de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com també, a presentar la
corresponent documentació justificativa i, en particular, a complir les següents
obligacions:
a. El destinatari de l'ajut està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació,
verificació i control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona i a aportar tota la informació que els sigui requerida en relació amb l'ajut
concedit.
b. L'ens destinatari ha de tenir arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots
els documents originals justificatius del compliment de les determinacions que
s'estableixen en aquest règim de concertació, així com dels ingressos amb què es
financen les actuacions que són objecte de suport. Aquests documents es conservaran
per un període no inferior als 6 anys.
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c. Els ens destinataris han de comunicar a la Diputació de Barcelona la petició i/o
obtenció de qualsevol subvenció concurrent que no s'hagi declarat prèviament.”

SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
8. RECURSOS HUMANS. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER A LA
REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ. EXP. NÚM.
000663/2016-RH.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Acceptar la subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació, aprovada
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en data 14 de desembre de 2014 en les
condicions i formes que es detallen en la resolució, pel imports següents:
Línia

Expedient

Línia A
Línia B
Línia C

2016/PANP/SPOO/0072
2016/RMI/SPOO/0072
2016/COOR/SPOO/0072

Subvenció
atorgada
337.540,00 €
104.080,00 €
28.000,00 €

“
9.

RECURSOS HUMANS. MODIFICACIÓ DEL COMPLEMENT DE
PRODUCTIVITAT DELS LLOCS DE TREBALL DE SECRETARIA,
INTERVENCIÓ I TRESORERIA. EXP. 000008/2017-RH.

Es retira aquest punt de l’ordre del dia.
TERRITORI I ESPAI URBÀ
URBANISME
10. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES
APROVADES
PER
DECRET
PER
DELEGACIÓ
D’ALCALDIA. D170125
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades per
Decret per delegació d’Alcaldia.
Llicències urbanístiques
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sol·licitud presentada per J. C. E., per a talar 10 pins per perill de caiguda, a Ctra.
Barcelona (I,7), 57 (exp. 001087/2016-OBR)
Sol·licitud presentada per A. M. G., per a construir piscina en habitatge unifamiliar, a
C. Estaca, 42 (exp. 001106/2016-OBR)
Sol·licitud presentada per CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PROCONS, SL, per a
tirar 1M d’alçada de mur i instal·lar tanca de malla, a C. Meridional, 13 Bx. 02 (exp.
001244/2016-OBR)
Sol·licitud presentada per A. M. L., per a col·locar rajoles trencaaigües a la cornisa de
la façana, a C. Aigua, 64 (exp. 001245/2016-OBR)
Sol·licitud presentada per A. M. H., per a reparar façana fins a 2M d’alçada amb
plataforma, a Pda. Cinto, 3 (exp. 001254/2016-OBR)
Sol·licitud presentada per COM. PROP. AV. EDUARD TOLDRA, 37 J, per a reforçar
forjat de caixa d’escala i arranjar espai de dipòsits del terrat, a Av. Eduard Toldra, 37
Esc. J (exp. 001255/2016-OBR)
Sol·licitud presentada per ELYSIUS EUROPA, SL, per a canviar fusteria exterior de
planta primera del tanatori en façana sud-oest, a C. Vilanoveta, 12 (exp.
001257/2016-OBR)
Sol·licitud presentada per S. A. R., per a enrajolar cuina i bany de l’habitatge, a C. La
Gornal, 22 01 01 (exp. 001258/2016-OBR)
Sol·licitud presentada per M. P. C., per a reformar l’interior de l’habitatge en edifici
plurifamiliar, a C. Recreo, 23 04 01 (exp. 001259/2016-OBR)
Sol·licitud presentada per M. L. A. I., per a fer aïllament tèrmic en habitatge d’edifici
plurifamiliar des de l’nterior, a C. Josep Coroleu, 128 07 03 (exp. 001260/2016-OBR)
Sol·licitud presentada per J. B. S., per a instal·lar captador solar fotovoltaic en
habitatge unifamiliar entre mitgeres, a C. Josep Anselm Clave, 102 (exp.
001266/2016-OBR)
Sol·licitud presentada per M. A. F. P., per a instal·lar captador solar fotovoltaic en
habitatge unifamiliar entre mitgeres, a C. Josep Anselm Clave, 94 (exp. 001268/2016OBR)
Sol·licitud presentada per COM. PROP. SANT JOAN, 24, per a arranjar partet
mitgera i substituir la plataforma de dipòsits d’aigua, a C. Sant Joan, 24 (exp.
001271/2016-OBR)
Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. LLIBERTAT, 120-122, per a arranjar
façanes dels patis interiors de l’habitatge plurifamiliar, a C. Llibertat, 120 (exp.
001282/2016-OBR)
Sol·licitud presentada per INVEROLD 2013, SL, per a substituir ascensor, a Pg.
Ribes Roges, 1 (exp. 001286/2016-OBR)
Sol·licitud presentada per COM. PROP. RBLA. PAU, 91, per a reforç i consolidació
de pilars en planta soterrani, a Rbla. Pau, 91 (exp. 001288/2016-OBR)
Sol·licitud presentada per J. A. M. M., per a rehabilitar façana d’habitatge unifamiliar
entre mitgeres, a Av. Garraf, 6 (exp.001292/2016-OBR)
Sol·licitud presentada per J. A. B., per a legalitzar obres de reforma de les
instal·lacions i renovació dels paviments i acabats de l’habitatge unifamiliar d’acord
amb l’expedient de protecció de la legalitat 47/2016 (exp. 000008/2017-OBR)
Sol·licitud presentada per CGV STOCKS, SL, per a llicència rètol en relació a
l’expedient de protecció de la legalitat 54/2016, a Av. Francesc Macià, 66 (exp.
000021/2017-OBR)
Sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA, per obrir rasa
d’1M per a connexió de servei de gas, a C. Recreo, 69 (exp. 001221/2016-OBR)
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21. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA, per a obrir rasa en
vorera de 1*04M per a subministrament de gas per nous abonats, a C. Avel·li Artis
Gener “Tisner” (exp. 001228/2016-OBR)
22. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA, per a obrir rasa de
1*0.4M per a connexió de ramal per subministrament de gas a nous abonats, a C.
Vicent Andres Estelles (exp. 001229/2016-OBR)
Obres d’adeqüació de locals comercials
1. Sol·licitud presentada per C. R., per a obres d’adequació de local per un centre
cultural i religiós, a Rbla. Exposició, 91 (exp. 001064/2016-OBR)
2. Sol·licitud presentada per N. M., per a reformar l’interior de local comercial destinat a
autoservei, a Pl. Fabrica Nova, 2 (exp. 001276/2016-OBR)
3. Sol·licitud presentada per S. M. B., per a reformar interior i rètols del local comercial, a
Rbla. Principal, 63 Bx 03 (exp. 000003/2017-OBR)
11. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE
COMUNICACIONS
PRÈVIES
I
DECLARACIONS
RESPONSABLES
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP170125
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions prèvies i
declaracions responsables presentades per l’interessat.
OBRES
Obres menors
1. Comunicació presentada per U. A. C. F., per a reformar bany i cuina, a Pl. Adarro,
4 bxs 03. (exp. 000951/2016-OBR)
2. Comunicació presentada per J. M. R., per a reparar fissura terrat i pintar amb
pintura de cautxú, a C. Valencia, 22 01 01 (exp. 000981/2016-OBR)
3. Comunicació presentada per B. D. A., per a impermeabilitzar coberta plana sense
bastida, a C. Economia, 2B (exp. 001010/2016-OBR)
4. Comunicació presentada per COMPAÑIA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE
PETRÓLEO, S.A., per a millorar el sistema de recollida d’aigües residuals, a Rda.
Europa, 66 (exp. 001022/2016-OBR)
5. Comunicació presentada per COM. PROP. C. RECREO, 95, per a impermeabilitzar
amb pintura cautxú a peu pla, a C. Recreo, 95 (exp. 001032/2016-OBR)
6. Comunicació presentada per A. H. V., per a renovar bany i cuina i enderrocar part
de muret de entrada a la cuina, a C. L’Aigua, 39 01 02 (exp. 001183/2016-OBR)
7. Comunicació presentada per J. A. R. V., per a canviar paviment del passadís, a C.
Dr. Fleming, 42 (exp. 001186/2016-OBR)
8. Comunicació presentada per COM. PROP. C. FORN DEL VIDRE, 18, per a
reformar interior de vestíbul, a C. Forn de Vidre, 18 (exp. 001201/2016-OBR)
9. Comunicació presentada per M. E. S., per a canviar rentamans del bany, a C.
Pelegrí Ballester, 18 01 03 (exp. 001205/2016-OBR)
10. Comunicació presentada per R. I. D., per a canviar terra de parquet en mal estat en
bany i cuina, a C. Josep Coroleu, 130 04 02 (exp. 001210/2016-OBR)
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11. Comunicació presentada per M. C. P. M., per a canviar banyera per plat de dutxa,
a C. Marti Torrents, 6 04 03 (exp. 001211/2016-OBR)
12. Comunicació presentada per F. P. L., per a canviar rajoles de la cuina a, C.
Xicandres, 11 (exp. 001212/2016-OBR)
13. Comunicació presentada per J. C. N. F., per a canviar rajoles cuina a, C. Bailen, 35
05 02 (exp. 001216/2016-OBR)
14. Comunicació presentada per L. A. M., per a reformar cuina, a C. Riu Gualdalquivir,
16 B (exp. 001223/2016-OBR)
15. Comunicació presentada per S. M. C., per a canviar plat de dutxa, a Rda. Ibèrica,
163 03 A (exp. 001226/2016-OBR)
16. Comunicació presentada per F. G. P., per a canviar banyera per plat de dutxa i
enrajolar, a C. Josep Coroleu, 97 04 01 (exp. 001230/2016-OBR)
17. Comunicació presentada per M. G. S., per a col·locar aïllament tèrmic en zona de
menjador, a C. Castellet, 36 Bx 02 (exp. 001231/2016-OBR)
18. Comunicació presentada per J. C. G. F., per a enrajolar safareig, a C. Josep
Coroleu, 66 04 02 (exp. 001241/2016-OBR)
19. Comunicació presentada per A. G. D., per reformar cuina i bany a, C. Església, 13
01 (exp. 001246/2016-OBR)
20. Comunicació presentada per J. M. T. A., per a enrajolar pati interior, a C.
Terrissaires, 9 (exp. 001248/2016-OBR)
21. Comunicació presentada per A. J. L., per a canviar banyera per plat de dutxa, a Pl.
Joan Magriña, 12 01 (exp. 001249/2016-OBR)
22. Comunicació presentada per J. M. L., per a reformar cuina, a C. Roques del Pelut,
3 (exp. 001251/2016-OBR)
23. Comunicació presentada per COM. PROP. C. ESCODA, 15, per a reformar escala
comunitaria, a C. Escoda, 15 (exp. 001252/2016-OBR)
24. Comunicació presentada per M. N. R., per a netejar i retirar paper de les parets i
retirar fals sostre en mal estat, a C. Llibertat, 43 (exp. 001256/2016-OBR)
25. Comunicació presentada per S. A. L., per a canviar banyera per plat de dutxa, a.
Pl. Fabrica Nova, 12 05 B (exp. 001261/2016-OBR)
26. Comunicació presentada per P. M. F., per a sanejar i pintar interior, a C. Sant Pere,
32 (exp. 001262/2016-OBR)
27. Comunicació presentada per QUORUM VILANOVA SCP, per a enrajolar terra del
local comercial, Pg. Del Carme, 23 (exp. 001272/2016-OBR)
28. Comunicació presentada per D. C. P., per a substituir paviment del garatge i pintar
parets, a C. Helias, 3 A (exp. 001274/2016-OBR)
29. Comunicació presentada per M. LL. M. M., per a substituir revestiments per la
realització de regates per instal·lació elèctrica en pis entresol, a C. Correu, 57 bxs.
(exp. 001277/2016-OBR)
30. Comunicació presentada per D. P. L., per a reformar cuina i bany, a C. Talaia, 11
(exp. 001279/2016-OBR)
31. Comunicació presentada per J. B. M., per a refomar cuina, a C. Isaac Peral, 13
bxs. 01 (exp. 001280/2016-OBR)
32. Comunicació presentada per M. A. R. R., per a canviar banyera per plat de dutxa i
canviar rajoles, a C. Menendez Pelayo, 44 01 01 (exp. 001283/2016-OBR)
33. Comunicació presentada per I. E. S., per a enguixar parets, canviar rajoles i
sanitaris en local sense us comercial, a C. Casernes, 39 Local 2 (exp.
001284/2016-OBR)
34. Comunicació presentada per J. C. P., per canviar banyera per plat de dutxa, a Av.
Francesc Macià, 79 04 02 (exp. 001285/2016-OBR)
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35. Comunicació presentada per C. O. S., per a enrajolar bany, a C. Tetuan, 2-4 02
(exp. 001289/2016-OBR)
36. Comunicació presentada per F. G. S., per a canviar el paviment del pati i canviar
instal·lació elèctrica, a C. Bailen, 53 bxs. 01 (exp. 001290/2016-OBR)
37. Comunicació presentada per M. D. M. B. R., per a renovar cuina, a C. Joan
Llaveries, 3 03 01 (exp. 001291/2016-OBR)
38. Comunicació presentada per D. G. F., per a renovar cuina i bany, a C. Magnolies, 6
(exp. 001294/2016-OBR)
39. Comunicació presentada per F. M. R., per a reformar bany, a Av. Francesc Macia,
167 02 03 (exp. 001295/2016-OBR)
40. Comunicació presentada per C. A. A. P., per a canviar rajoles de cuina, a C. Aigua,
148 C 01 02 (exp.000001/2017-OBR)
41. Comunicació presentada per M. A. H., per a reformar cuina a, C. Francesc Ivern, 6
A 02 01 (exp. 000002/2017-OBR)
42. Comunicació presentada per J. O. Q., per a canviar banyera per plat de dutxa, a C.
Àncora, 2-4 02 02 (exp. 000004/2016-OBR)
43. Comunicació presentada per A. R. P., per reformar cuina i bany, a Pl. Soler i
Gutems, 4 03 (exp. 000005/2017-OBR)
44. Comunicació presentada per A. R. P., per a reformar cuina i bany, a Pl. Soler i
Gutems, 4 02 (exp. 000006/2017-OBR)
45. Comunicació presentada per A. R. P., per a reformar cuina i bany, a Pl. Soler i
Gutems, 4 01 (exp. 000007/2017-OBR)
46. Comunicació presentada per M. T. R. I F., per a canviar banyera per plat de dutxa,
a C. Dr. Fleming 60-62 03 02 (exp. 000009/2017-OBR)
47. Comunicació presentada per D. V. D., per a canviar reformar cuina i bany, a Pl. De
l’Agermanament, 5 01 04 (000012/2017-OBR)
48. Comunicació presentada per R. M. T. F., per a canviar rajoles bany i cuina, reparar
fals sostre i envernissar bigues, a Rbla. Principal, 12 02 (exp. 000013/2017-OBR)
49. Comunicació presentada per MIMA TU CASA, SL, per a canviar banyera per plat
de dutxa, a C. Francesc Macià, 99 03 02 (exp. 000015/2017-OBR)
50. Comunicació presentada per M. M. L., per a canviar banyera per plat de dutxa, a C.
Balien, 8 03-02 (exp. 000016/2017-OBR)
51. Comunicació presentada per D. D., per desmuntar fals sostre, canviar parquet,
retirar mobles i pintar interior, a Rbla. Salvador Samà, 88 01 (exp. 000017/2017OBR)
52. Comunicació presentada per J. G. G., per a reformar bany, a Rbla. Castell, 30 02
01 (exp. 000019/2017-OBR)
53. Comunicació presentada per A. L. O., per a reformar bany i cuina i canviar
paviment habitació i terrassa, a C. Valencia, 37 01 (exp. 000020/2017-OBR)
54. Comunicació presentada per J. L. G. G., per canviar instal·lació elèctrica, porta
habitació i instal·lar parquet, a C. Sant Magi, 34 02 (exp. 000026/2017-OBR)
55. Comunicació presentada per M. J. B. G., per reformar cuina i bany, a C. Alexandre
Cabanyes, 26 Bxs. 01 (exp. 000029/2017-OBR)
56. Comunicació presentada per M. A. LL. C., per a canviar banyera per plat de dutxa,
a C. Ca L’escoda, 6 01 03 (exp. 000031/2017-OBR)
57. Comunicació presentada per G. M. V., per a reformar banys i cuina, a Pg. Marítim,
92 04 03 (exp. 000033/2017-OBR)
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ACTIVITATS
Declaració responsable d’obertura
1. Declaració responsable d’obertura presentada per NINOTOONS, SL, per instal·lar
un centre de tatuatges i piercing al carrer de Sant Pau, 30. (460/16)
2. Declaració responsable d’obertura presentada per AGP ATELIER 1913, SL, per
instal·lar una joieria al carrer dels Caputxins, 23. (444/16)
CANVI DE NOM
3. Comunicació prèvia presentada per A. S. M. per canviar de nom el bar del carrer
de la Unió, 22, bxs.1. (308/16)
INNÒCUES. LLEI 16/15
4. Comunicació prèvia d’obertura presentada per OFTALMOCORNEA, SLP, per
ampliar l’activitat de consulta mèdica, oftalmologia i psicologia a la rambla
Salvador Samà, 81-83, local D i E. (391/16)
5. Comunicació prèvia d’obertura presentada per MAQUINÀRIA AYATS, SLU, per
instal·lar un magatzem amb reparació de maquinària per a la indústria alimentària
a la rambla dels Països Catalans, 18, nau 37. (419/16)(local compartit)
6. Comunicació prèvia d’obertura presentada per UNIFILLER ESPAÑA, SL, per
instal·lar un magatzem amb reparació de maquinària per a la indústria alimentària
a la rambla dels Països Catalans, 18, nau 37. (420/16)(local compartit)
7. Comunicació prèvia d’obertura presentada per SINDEX MEDICAL, SL, per
instal·lar un centre de medicina estètica a la rambla Principal, 67. (446/16)
8. Comunicació prèvia d’obertura presentada per A. K. per instal·lar una carnisseria
amb venda d’alimentació a l’avinguda del Garraf, 52,bxs. (4/17)
9. Comunicació prèvia d’obertura presentada per A. S. M., per instal·lar una activitat
de centre de jocs d’habilitats mentals al carrer de la Providència, 66, bxs.2.
(458/16)
10. Comunicació prèvia d’obertura presentada per THE BEST TECNOLOGIA, SL, per
instal·lar un supermercat al carrer dels Caputxins, 2, bxs. (417/16)
ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ. LLEI 16/15
11. Comunicació prèvia presentada per M. D. C. R. R. per reobrir un bar al carrer
Menéndez y Pelayo, 48. (400/16)(activitat existent)
ACTIVITATS REPAR
12. Comunicació prèvia presentada per THE GIULANI’S HOUSE, SCP, per instal.lar
un bar, amb 12 actuacions extraordinàries, a la rambla Josep Tomàs Ventosa, 4.
(72/16)
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COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ
12. AUTORITZAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS
ABONATS DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM,
AMB REBUTS PENDENTS DE LIQUIDACIÓ.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“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 L. C. G. i finalitza amb C. G. T.
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat del present acord.”

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 8.40 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, la secretaria accidental.
Neus Lloveras Massana

Rosa Lucas Bizarro
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