ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 26 DE JULIOL
DE 2016
Acta núm. 30
Assistents:
NEUS LLOVERAS MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
TERESA LLORENS I CARBONELL
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
GISELA VARGAS I REYES
SECRETARI ACCIDENTAL
JOSEP GOMARIZ MESEGUER

Assisteix a la mateixa reunió la regidora Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL i el Sra. NÚRIA
BLANES MELÉNDEZ d’acord amb l’art. 113 del ROF.
La regidora Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA 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 19 DE JULIOL DE 2016.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de juliol de 2016 per unanimitat dels
assistents.
2. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. DONAR COMPTE DELS
EXPEDIENTS SANCIONADORS QUE D’ACORD AMB L’ARTICLE 333.11 DE
LA LLEI 22/2010, DE 20 DE JULIOL CODI DE CONSUM DE CATALUNYA,
REDUEIXEN L’IMPORT DE LA SANCIÓ I ES DONEN PER FINALITZATS EL
MATEIX DIA DEL PAGAMENT. NÚM. EXP. 000070/2016-UES.
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Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació d’expedients sancionadors on
el presumpte infractor reconeix la seva responsabilitat efectuant el pagament anticipat
i per tant es dona per finalitzats els expedients sense resolució expressa, en base a
l’art. 333.11 del Codi de Consum de Catalunya

Procediments:

Expedients sancionadors ordinaris i abreujats de Consum.

Període:

2er trimestre de 2016.

Relació d’expedients finalitzats:
INFRACTOR

PAC
154/2015UES
009/2016UES
044/2016UES
042/2016UES
125/2016UES
129/2016UES
TOTAL

TMB
GLOBAL SALES SOLUTIONS LINE, S.L
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
SAMOA DENTAL, SL
ENDESA ENERGIA, SAU
ENDESA ENERGIA, SAU
ABRIL-MAIG-JUNY 2016

IMPORT
PAGAT

REDUCCIÓ

200

50%

475

50%

250

50%

250

50%

1750

25%

450
3375

25%

Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local el següent acord,
1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i conforme.
3. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI
DECLARANT EL SOBRESEÏMENT PER FALTA DE NOTIFICACIÓ DELS
REQUERIMENTS DE L’OMIC. NÚM. EXP. 000007/2016-UES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER: DECLARAR el sobreseïment del present expedient sancionador.
SEGON. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
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interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
TERCER. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels
organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui
els terminis dels recursos corresponents.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”

4. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR DECLARANT EL
SOBRESEÏMENT PER ERROR AL NOTIFICAR AL SUBJECTE PASSIU. NÚM.
EXP. 000026/2016-UES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER: ESTIMAR les al·legacions presentades en data 27/04/2016 per GAS
NATURAL SDG, SA amb NIF A-8015497
SEGON: DECLARAR el sobreseïment de l’expedient 000026/2016-UES i procedir a
l’arxiu del present expedient
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
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QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
5. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI
DECLARANT EL SOBRESEÏMENT DE L’EXPEDIENT OBERT A GAS
NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA. NÚM. EXP. 000021/2016-UES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER: ESTIMAR la primera al·legació presentades en data 27/04/2016 per GAS
NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA, amb NIF A6348589
SEGON: DECLARAR el sobreseïment de l’expedient 000021/2016-UES i procedir a
l’arxiu del present expedient.
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
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6. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER
INFRACCIÓ DE LA RECLAMACIÓ D’UNA USUÀRIA DAVANT LES
CONDICIONS DEL HOTEL CONTRACTAT MITJANÇANT LA WEB. NÚM. EXP.
00045/2016-UES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.

“PRIMER: ESTIMAR les al·legacions i DECLARAR el sobreseïment de l’expedient
sancionador iniciat a nom de 5 VIAJES 2012, S.L amb NIF B5774204-1.
SEGON. PROCEDIR al ARXIU definitiu de l’expedient sancionador 000045/2016-UES
a nom de 5 VIAJES 2012, S.L amb DNI B5774204-1”
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
7. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER
INFRACCIÓ EN MATÈRIA DE CONSUM, AL NO DONAR RESPOSTA A UNA
CONSUMIDORA QUE L’HAVIEN DONAT DE BAIXA UN CONTRACTE. NÚM.
EXP. 00043/2016-UES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
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“PRIMER: IMPOSAR a REPSOL BUTANO SA amb NIF A2807642-0, la sanció de
multa de dos mil euros (2000 €) l’article 331-6-c del Codi de Consum de Catalunya,
”Incomplir els requeriments, les citacions i les mesures adoptades per l’Administració,
incloses les de caràcter provisional”
SEGON: REQUERIR a REPSOL BUTANO SA, amb NIF A2807642-0, perquè faci
efectiu el pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
No obstant, es reduirà en un 25% l’import de la sanció si es presta la conformitat del
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució.
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
8. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ JUDICIAL DE
DATA 8 DE JULIOL DE 2016 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚMERO 1 DE BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT
NÚM. 289/2015-2 . NÚM. EXP. 000136/2016-SEC.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la resolució judicial recaiguda en el
següent procediment:
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Òrgan jurisdiccional:
BARCELONA.

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE

Núm. procediment :

Abreujat núm. 289/2015-2

Núm. i data resolució:

Interlocutòria de 8 de juliol de 2016

Part actora :

A. EL A.

Part demandada :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrada:

Cristina Rafales

Objecte del procediment :

Multa circulació 1400011484

Decisió :

Fermesa :
Acords:

DECLARAR LA INADMISSIBILITAT del recurs per extemporani.
Imposa a l’actora les costes judicials limitades a un màxim de 100 euros.
Contra la decisió judicial es pot interposar recurs ordinari d’apel·lació
1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i conforme.

9. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ. SI ESCAU, DE LA COMPAREIXENÇA I
DESIGNA LLETRAT PROCEDIMENT ABREUJAT 348/2015-A3 DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 16 DE BARCELONA. NÚM. EXP.
000133/2016-SEC.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de
Barcelona, en qualitat d’administració demandada, en el procediment abreujat núm.
348/2015-A3, interposat per E. V. S. B., de quantia 375,78€.
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.
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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 i la responsable de la
Unitat Administrativa i Jurídica de Serveis Viaris, als efectes que la referida Unitat
presti l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la documentació
pertinent per a la correcta defensa jurídica de la lletrada designada.”
10. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPAREIXENÇA I
DESIGNA LLETRADA AL PROCEDIMENT ABREUJAT 213/2016-D DEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 4 DE BARCELONA
(MULTA ZONA BLAVA). NÚM. EXP. 000195/2016-SEC.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de
Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment Abreujat
213/2016-D interposat per M. R. M.
Segon. Designar a la lletrada, Sra. Cristina Rafales Graells 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 i al Cap de la Unitat
d’Expedients Sancionadors, Sr. Pere Carbonell Garcia als efectes que per aquesta
Unitat es presti l’assessorament necessari emeten a la Secretaria general, informe
jurídic sobre la idoneïtat de l’oposició a la demanda, preparin i lliurin l’expedient
administratiu al Jutjat i la documentació pertinent per a la correcta defensa jurídica a la
lletrada designada.”
11. SERVEIS JURÍDICS. DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD DE DATA 14 DE
JUNY DE 2016 DE DESIGNA LLETRADA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI
NÚM. 164/2016, I APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA NOVA DESIGNA
LLETRADA, AL PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 164/2016, INTERPOSAT
PER PIÑOL SANJAUME, SL. QUE TRAMITA EL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO 11 DE BARCELONA. NÚM. EXP. 000161/2016SEC.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer. Deixar sense efecte la designa lletrada acordada per la Junta de Govern
local en data 14 de juny de 2016 en el procediment núm. 164/2016 del jutjat
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contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona interposat per PIÑOL SANJAUME,
SL.
Segon. Designar el lletrat, Sr. Miquel Àngel Pigem de las Heras (MILÀ ADVOCATS)
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 Cahis
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 Cap de Servei de Gestió Tributària i Recaptació, Sr.
Matias Acebes Fernández, als efectes que prestin l’assessorament necessari,
preparin l’expedient administratiu per la seva remissió al jutjat així com la
documentació pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat designat.”
12. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA COMPAREIXENÇA I
DESIGNA DE LLETRAT AL RECURS PROCEDIMENT ORDINARI 251/2016-B
INTERPOSAT PER TRANSPORTS CIUTAT COMPTAL, S.A. DAVANT DEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 6 DE BARCELONA. NÚM.
EXP. 000196/2016-SEC
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 6 en
qualitat d’administració demandada, en el procediment ordinari 251/2016-B
interposat per TRANSPORTS CIUTAT COMPTAL, S.A
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Segon. Designar el lletrat, Sr. Miquel Àngel Pigem de las Heras (MILÀ ADVOCATS)
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 Cahis
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 Responsable de mobilitat, Sr. Carles Surià Ferrer,
als efectes que prestin l’assessorament necessari, preparin l’expedient administratiu
per la seva remissió al jutjat així com la documentació pertinent per a la correcta
defensa jurídica del lletrat designat.”

SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
INTERVENCIÓ
13. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA
EL DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA, DE DATA 3 DE JUNY DE 2016.
NÚM. EXP. 000452/2016-GES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Desestimar el Recurs de reposició interposat per A. N. B. contra el decret
de la Regidora delegada, de data 3 de juny de 2016.
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SEGON. Declarar que contra la desestimació del recurs de reposició es podrà
interposar Recurs Contenciós-Administratiu davant els Jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la seva notificació si la resolució del recurs va ser expressa o de sis
mesos a comptar de l’endemà e la data en què el referit recurs de reposició s’hagi
d’entendre desestimat, si la resolució va ser presumpta.
TERCER. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels
organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui
els terminis dels recursos corresponents.”
POLÍTIQUES DE LA CIUTADANIA
14. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA PROPOSTA PER
PRESENTAR-SE A LA CONVOCATÒRIA PER PRORROGAR LA SUBVENCIÓ
DESTINADA AL PROGRAMA D’AODL PEL PERÍODE 2016 PER LA
CONTINUACIÓ DEL PROJECTE “SERVEI PRELABORAL DE VILANOVA I LA
GELTRÚ” ADSCRIT A LA REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS. NÚM. EXP.
18/2016/eAJT.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treballs,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la resolució
RESOLUCIÓ TSF/1695/2016, de 7 de juliol, la prorroga de la subvenció en el marc de
la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local.
SEGON. Aprovar el Pla de treball, de l’AODL per la continuació del projecte “Servei
Prelaboral de Vilanova i la Geltrú” adscrit a la regidoria de Serveis Socials, detallat a
l‘annex 1 del present acord.
TERCER. Imputar els costos corresponents a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de
la manera següent :
1 treballador AODL A2-20 Grup de cotització 02
• Cost salarial brut (12 mesos + pagues extraordinàries) 27.646,71
€/treballador:
• Cost Seguretat social empresa 9.054,29 €/treballador.
Concepte

Cost Total
36.701 €

Subvenció
sol·licitada
27.045,55 €

Aportació
Municipal
9.655,45 €

Sous i Seguretat social
Total

36.701 €

27.045,55 €

9.655,45 €
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L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries per fer
front als costos generats pel Programa de suport al Desenvolupament local
específicament en el Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL)
en el Pressupost Municipal 2017.
Els costos de sous, indemnització i seguretat social estaran consignats en partides de
la Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna.
El costos de formació i materials necessaris per tirar endavant els projectes es
consignaran a Partides pressupostaries de la Regidoria de Serveis Socials.
QUART. Proposar per a la pròrroga com AODL a la Sra. Marta Andreu Solà, com la
persona que actualment està liderant el “Servei Prelaboral de Vilanova i la Geltrú”.
CINQUÈ. Adscriure funcionalment l’AODL Marta Andreu Solà a la Regidoria de
Serveis Socials.
SISÈ. Facultar al representant legal de l’entitat perquè en nom de la corporació signi
quants documents siguin necessaris per a la formalització del present acord i per
formular la sol·licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya de la pròrroga de la subvenció
(TSF/1695/2016, de 7 de juliol) i fins i tot per modificar i concretar els programes per
desenvolupar el treball de caràcter públic i interès social per al municipi de Vilanova i la
Geltrú.
SETÈ. El present acord s’haurà de ratificar al Ple de la corporació.
VUITÈ. Transmetre el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya del
Departament de Treballs, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
NOVÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa,
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent. En el cas que la desestimació del recurs de reposició es
produís per silenci administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a
comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva
resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició
s’entengui desestimat.
DESÈ.- Declarar que aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’ Ajuntament i
dels seus organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense
que suspengui els terminis dels recursos corresponents.”
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15. IMET. ACCEPTACIÓ DE L’AJUT ECONÒMIC
DEL PROGRAMA
COMPLEMENTARI D’ESCOLARITZACIÓ EN PRIMERA INFÀNCIA PER AL
CURS 2015-2016, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS
2016-2019” CORRESPONENTS A LA PRIMERA FASE, AIXÍ COM
L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET. NÚM. EXP. 000010/2016-EDT.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER.- Acceptar la concessió de l’ajut econòmic de 4.395,66.- € (QUATRE MIL
TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS I SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) a l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú, corresponents a la fase primera 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”.
TIPUS
RECURS

PROGRAMA

DE APORTACIÓ
DIPUTACIÓ

Primera fase del programa complementari
d'escolarització en primera infància per al Ajut econòmic
curs 2015-2016

4.395,66.euros

La realització d’aquest servei per part de l’IMET s’efectuarà d’acord amb els següents
termes:
a) EXECUCIÓ: Els ajuts concedits en el marc del Programa
complementari es destinen a finançar despeses d'actuacions del curs
escolar 2015-2016.
b) JUSTIFICACIÓ: l’IMET haurà de justificar les despeses elegibles, com a
màxim, fins al 28 de febrer de 2017.
TERCER.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada
en el punt primer d’aquest acord.”
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PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
16. PROMOCIÓ ECONÒMICA. APROVACIÓ SI ESCAU DE UNA SUBVENCIÓ
EXTRAORDINÀRIA AL GREMI D’HOTELERIA I RESTAURACIÓ DE
VILANOVA I LA GELTRÚ AMB MOTIU DE LA NIT DE LA GASTRONOMIA
2015. NÚM. EXP. 000198/2015-DES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Atorgar al Gremi d’Hoteleria i Restauració de Vilanova i la Geltrú, amb CIF
G08795999, 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 10.4330.48200 Subvencions i
convenis.
SEGON. Les presents bases reguladores seran eficaces jurídicament amb la
publicació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en els termes que
disposa la resolució de 19 de desembre de 2015 del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.
TERCER. Notificar aquest acord al Gremi d’Hoteleria i Restauració de Vilanova i la
Geltrú i al Departament d’Intervenció.
QUART. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa,
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra
aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en que el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
CINQUÈ. Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui
els terminis dels recursos corresponents.”
TERRITORI I ESPAI URBÀ
URBANISME
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17. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER 4 YOU &
ARQ, SL, PER A CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES
DE PB+2PP A LA AV. COLLADA, 68. NÚM. EX. 105/2016-UBR.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per 4 YOU & ARQ, SL, per a
CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP a
l’avinguda de la Collada, 68. (Exp.000105/2016-OBR) d'acord amb la documentació
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions
particulars i generals:
1. En compliment de l’ordenança de soroll i vibracions, una vegada executada l’obra,
caldrà presentar certificat tècnic, emès pel responsable de l’obra o per un EPCA,
amb mesures sonomètriques “in situ” que justifiqui el compliment dels objectius de
qualitat establerts a l’ordenança reguladora del soroll, per a l’obtenció de la
llicència de primera ocupació.
Igualment caldrà presentar certificat tècnic que certifiqui el compliment de
l’ordenança d’estalvi d’aigua.
2. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les
corresponents xarxes.
En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram separatiu l’edificació
haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida d’aigües pluvials
respecte de la residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la mateixa
arqueta per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram.
3. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.
4. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible haver
obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en
el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de
comunicar al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de
coordinar la seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles
o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de jardins, tala, trasllat
a viver o reposició d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i
bústies.
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre
el Pla durant el transcurs de l’obra.
5. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre
la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
6. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
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7. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i
adequat a l'entorn.
8. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells de
climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades
arquitectònicament per evitar la disposició de cables i conduccions vistos per
façana.
9. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments generals
per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació.
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc)
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats.
2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que
ocasionalment s’hagin pogut malmetre.
3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la
part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani.
4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia.
5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de
l’Ajuntament. Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final
de l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la
llicència de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.
6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen.
7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se
als divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant
un període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans
esmentats, la llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues
segons el tipus d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la
llicència inicial. Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de
finalitzar el període de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General
d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú)
8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar
els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes.

16

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de
l’Ajuntament.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència
TERCER.- COMUNICAR que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans
i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense
que suspengui els terminis dels recursos corresponents.
QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es
produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense
que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què
el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.”
18. LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES.
SOL·LICITUD
PRESENTADA
PER
ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, SA, PER A CONSTRUIR UN EDIFICI
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB +2PP AMB 12 HABITATGES I
PÀRQUING, AL C. SÍNIES, 5. NÚM. EXP. 345/2016-UBR.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per ALTAMIRA SANTANDER
REAL ESTATE, SA, per a
CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE
MITGERES DE PB+2PP AMB 12 HABITATGES I PARQUING, situat al carrer de les
Sínies, 5, cantonada amb el carrer Santa Gertrudis, 24, (Exp.000345/2016-OBR)
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables,
amb les següents condicions particulars i generals:
Condicions particulars de les obres
1. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o
d'altres causes puguin sortir mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials
de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a
l'entorn.
2. En compliment del decret d’habitabilitat 14172012 (art. 3.4.d), caldrà que davant de
les portes d’accés als espais practicables es pugui inscriure un cercle d’1,20 m.
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3. L’alçada lliure de la planta baixa (forjats) haurà de ser de 3,30 m, en compliment de
l’article 128.8 del PGOM).
4. Caldrà complir amb els requeriments marcats pel departament d’activitats en
relació al compliment de l’ordenança d’aparcament (maniobrabilitat, aparcament
....).
5. En compliment de l’ordenança de soroll i vibracions, una vegada executada l’obra,
caldrà presentar certificat tècnic, emès pel responsable de l’obra o per un EPCA,
amb mesures sonomètriques “in situ” que justifiqui el compliment dels objectius de
qualitat establerts a l’ordenança reguladora del soroll, per a l’obtenció de la
llicència de primera ocupació. Igualment caldrà presentar certificat tècnic que
certifiqui el compliment de l’ordenança d’estalvi d’aigua.
6. S’haurà d’urbanitzar la vorera resultant de la reculada de l’edifici a la nova
alineació marcada pel planejament (carrer de les Sínies). Aquesta urbanització
tindrà les mateixes característiques d’acabat que les voreres ja existents a la zona.
Abans de la concessió de la llicència de primera ocupació caldrà haver executat
aquestes obres d’urbanització (voreres) i haver tramitat la cessió de la part de la
finca amb afectació de vialitat.
7. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les
corresponents xarxes.
8. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram separatiu l’edificació
haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida d’aigües pluvials
respecte de les residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la mateixa
arqueta per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram.
9. Per obtenir la llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest Ajuntament
un certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions on
s’acrediti que s’ha presentat el projecte tècnic que empara les infrastructures de
telecomunicacions, i el Butlletí d’instal·lació o certificat final que aquestes
instal·lacions s’ajusten al projecte tècnic.
10. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.
11. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible haver
obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en
el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de
comunicar al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de
coordinar la seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles
o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de jardins, tala, trasllat
a viver o reposició d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i
bústies.
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el
Pla durant el transcurs de l’obra.
1. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre
la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
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2. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
3. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i
adequat a l'entorn.
4. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells de
climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades
arquitectònicament per evitar la disposició de cables i conduccions vistos per
façana.
5. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments generals
per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació.
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Condicions de l’activitat del pàrquing
1. Compliment de l’Ordenança d’aparcaments.
2. Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI, DB SUA i DB HS
3. Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió, haurà de disposar de
la legalització de la instal·lació elèctrica emesa pel departament d’indústria de la
Generalitat.
4. Compliment de la normativa d’aparells elevadors.
5. Compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions.
6. Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions tècniques
pròpies dels edificis i construccions.
7. Cal que l’obertura de la porta tingui l’amplada suficient per donar compliment de
l’article 7 de l’Ordenança d’aparcaments.
8. Prèviament a la seva obertura i juntament amb la comunicació prèvia el titular
de l’establiment haurà de presentar la documentació següent:
• Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació
elèctrica emesa pel departament d’indústria de la Generalitat.
• Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat
d’acord al projecte presentat i que compleixen amb la normativa que li són
d’aplicació.
• Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra
incendis.
Condicions generals de les obres majors (edificació, reforma i enderroc)
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats.
2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que
ocasionalment s’hagin pogut malmetre.
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3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la
part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani.
4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia.
5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de
l’Ajuntament. Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final
de l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la
llicència de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.
6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen.
7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se
als divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant
un període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans
esmentats, la llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues
segons el tipus d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la
llicència inicial. Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de
finalitzar el període de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General
d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú)
8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar
els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes.
9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de
l’Ajuntament.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència
TERCER.- COMUNICAR que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans
i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense
que suspengui els terminis dels recursos corresponents.
QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es
produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense
que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què
el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.”
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19. LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES.
SOL·LICITUD
PRESENTADA
PER
THYNKAHEAD 2009, SL, PER REFORMAR HABITATGE PLANTA SEGONA
AMB AMPLIACIÓ MITJANÇANT REMUNT EN PART DE TERCERA PLANTA
AL EDIFICI EXISTENT PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP, AL
C. DOCTOR FLEMING, 21. NÚM. EXP. 547/2016-URB.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per THYNKAHEAD 2009,SL,
per a REFORMAR L’HABITATGE DE LA SEGONA PLANTA AMB AMPLIACIÓ
MITJANÇANT UNA REMUNTA EN PART DE TERCERA PLANTA, DE L'EDIFICI
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP (segona fase de l'expedient
279/2016), situat al carrer Doctor Fleming, 21 (Exp.000547/2016-OBR), d'acord amb la
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les
següents condicions particulars i generals:
1. Abans de l’inici de les obres caldrà presentar full de coordinació de seguretat i
salut en les obres per part de tècnic competent degudament visat pel col·legi
professional.
2. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar el projecte de la segona fase
degudament visat pel col·legi professional.
3. Segons l’art. 5.3 de l’”Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de
captació l’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per a
l’obtenció de la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el
seu cas, de la llicència o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de
comprovació favorable d’aquesta, és condició necessària la presentació de:
- Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix
06.1 del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació.
- Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa
autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la instal·lació cada
dos anys. La subscripció d’aquest contracte és un deure dels subjectes
obligats per aquesta Ordenança. Com a mínim durant el primer any de la
instal·lació, el propietari de l’immoble i/o titular de l’activitat haurà de
presentar a l’Ajuntament l’informe del manteniment realitzat, amb les
possibles incidències, anomalies o aspectes de la instal·lació que s’hagin
d’haver reparat.
4. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells
de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior
dels edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i
integrades arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i
conduccions vistos per façana.
5. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica
de l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril.
6. Cal tenir en compte que cal complir l’”ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i
la Geltrú”.
7. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques “in situ”
que justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança
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reguladora del soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de
l’article 23.3, d’aquesta normativa.
8. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.
9. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública.
Com a requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat
i Salut en el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà
de comunicar al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de
coordinar la seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de
vehicles o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de jardins,
tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació
de quioscs i bústies.
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el
Pla durant el transcurs de l’obra.
10. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre
la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
11. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
12. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i
adequat a l'entorn.
13. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells de
climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades
arquitectònicament per evitar la disposició de cables i conduccions vistos per
façana.
14. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments generals
per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació.
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc)
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats.
2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que
ocasionalment s’hagin pogut malmetre.
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3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la
part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani.
4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia.
5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de
l’Ajuntament. Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final
de l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la
llicència de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.
6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen.
7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se
als divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant
un període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans
esmentats, la llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues
segons el tipus d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la
llicència inicial. Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de
finalitzar el període de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General
d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú)
8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar
els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes.
9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de
l’Ajuntament.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència
TERCER.- COMUNICAR que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans
i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense
que suspengui els terminis dels recursos corresponents.
QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es
produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense
que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què
el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.”
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20. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES
APROVADES
PER
DECRET PER
DELEGACIÓ
D’ALCALDIA. D160726
Es dóna compte de les llicències urbanístiques aprovades per Decret per delegació
d’Alcaldia.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
1. Sol·licitud presentada per C. J. C., per a reparar la façana al carrer Martí Torrents,
5 (536/2016)
2. Sol·licitud presentada per GENERALITAT DE CATALUNYA (ENSENYAMENT),
per a reimpermeabilització de cobertes i modificació situació fusteries, a C. Mare
Isabel Ventosa, 10 (689/2016)
3. Sol·licitud presentada per J. M. P. L., per arranjar petites esquerdes del balcó amb
plataforma elevadora al carrer Picapedrers, 31. (670/2016)
4. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la
façana principal i posterior i patis de ventilació a la rambla de la Pau, 87 Esc.3
(688/2016)
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS
1. Sol·licitud presentada per BOBOLI, SL, per l’adequació de local comercial a la
Rbla. Principal, 20 (652/2016).
2. Sol·licitud presentada per R. I., per a reduir aparador i modificar tancaments i
acabats de local destinat a botiga d’alimentació al carrer Josep Coroleu, 85 bxs.
(667/2016)
OBRES PER ADEQUACIÓ I INSTAL·LACIONS DE LOCALS
1. Sol·licitud presentada per K. S. per fer obres d’adequació de local per instal·lar un
bar restaurant a la plaça de les Neus, 6, bxs.2. (486/16)
2. Sol·licitud presentada per CREU ROJA DE VILANOVA per fer obres de reforma
d’un local per adequar-lo per a la instal·lació d’un esplai al carrer de l’Havana, 4.
(525/16)
3. Sol·licitud presentada per CARAMEL DE VILANOVA, SL, per fer obres de
modificació de local per instal·lar l’activitat de forn de pa amb degustació a la plaça
dels Cotxes, 6, bxs.2. (666/2016)
21. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE
COMUNICACIONS
PRÈVIES
I
DECLARACIONS
RESPONSABLES
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP160726
Es dóna compte de la relació de Comunicacions prèvies i declaracions responsables
presentades per l’interessat.
OBRES
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Primeres ocupacions
1.

Comunicació presentada per M. M. G. per a reforma d’habitatge unifamiliar, a C.
Ramon Muntaner, 17 (661/2016, 967/2014)

ACTIVITATS
Innòcues
1.

Declaració responsable d’obertura presentada per TODOCLIMA ONLINE, SL,
per instal·lar una oficina d’una empresa d’instal·lació d’aire condicionat al carrer
de Forn de Vidre, 22, bxs.4. (275/16)

2.

Declaració responsable d’obertura presentada per ATLAS CENTRE, SCP, per
instal·lar un centre de teràpies naturals a l’avinguda Garraf, 42. (279/16)

3.

Declaració
responsable
d’obertura
presentada
per
HEMPLIFE
DISTRIBUCIONES, SL, per instal·lar una oficina de distribució d’articles
hortícoles al carrer Bailén, 28, bxs. (271/2016)

REPAR
1.

Comunicació prèvia presentada per I. U., per canviar de nom una bar restaurant
a la rambla Josep Tomàs Ventosa, 7. (280/16)

2.

Comunicació prèvia presentada per A. E. T. per instal·lar un bar (venda de
productes alimentaris amb degustació) al carrer Josep Llanza, 6, bxs. 1.
(466/2014)

3.

Comunicació prèvia presentada per J. M. C. P. per instal·lar un bar restaurant al
passeig del Carme, 6, bxs. (350/14)

4.

Comunicació prèvia presentada per L. M. M. D V., per instal·lar un bar a la plaça
Agermanament 7 bxs. A. (206/16)

5.

Comunicació prèvia presentada per R. P. M., per instal·lar un bar al carrer Sant
Gervasi 82 bxs. (186/16)

22. URBANISME. APROVAR INICIALMENT, L’ESTUDI DE DETALL I
PAISATGÍSTIC DE LA NOVA CONCESSIÓ DEL CLUB NÀUTIC VILANOVA,
PROMOGUT PEL CLUB NÀUTIC VILANOVA S.A., CONCESSIONARI DE
L’EXPLOTACIÓ DE LA DÀRSENA ESPORTIVA DEL PORT DE VILANOVA I
LA GELTRÚ I REDACTAT PER BLUR ARQUITECTURA SLP,
REPRESENTADA PER L’ARQUITECTE ENRIC FARRARONS GARCIA. NÚM.
EXP. 60/2016-URB.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
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“PRIMER.- Aprovar inicialment l’Estudi de Detall i Paisatgístic de la nova concessió del
Club Nàutic Vilanova, promogut per Club Nàutic Vilanova S.A. i redactat per Enric
Farrerons Garcia de l’empresa Blurarquitectura, SLP., de conformitat amb l’informe
tècnic favorable del servei d’Urbanisme incorporat a l’expedient, i en els termes que en
el mateix hi consten.
SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en l’e-tauler,
en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la
web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació pública pel termini de
VINT (20) DIES, dins dels quals es podrà examinar l’expedient i presentar les
al·legacions que es creguin pertinents.
A aquests efectes, l’expedient estarà a disposició de les persones interessades a la
Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, carrer Josep Llanza, 1-7, primera
planta, de dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 hores.
TERCER.- Notificar aquest acord al promotor Club Nàutic Vilanova S.A., i comunicar-lo
a Ports de la Generalitat.
QUART.- Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la via administrativa, no
procedeix interposar cap recurs, sens perjudici de la possibilitat d’interposar
posteriorment els recursos corresponents contra l’acord definitiu que, si escau, pugui
adoptar el Ple de l’Ajuntament, en el marc de les seves competències.
CINQUÈ.- Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels
organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui
els terminis dels recursos corresponents.”
23. URBANISME. ACCEPTAR LA RETIRADA DE L’ESTUDI DE DETALL I
PAISATGÍSTIC DE LA NOVA CONCESSIÓ DEL CLUB NÀUTIC VILANOVA,
PROMOGUT PEL CLUB NÀUTIC VILANOVA S.A., I REDACTAT PER ESPAI 3
ARQUITECTURA I GESTIÓ S.C.P, I PROCEDIR A L’ARXIU D’AQUEST
EXPEDIENT. NÚM. EXP. 46/2016-URB.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER.- Acceptar la renúncia a l’Estudi de Detall i Paisatgístic de la nova concessió
del Club Nàutic Vilanova, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, de 5 de
maig de 2015 i suspès per la Junta de Govern Local de 27 d’octubre de 2015,
declarant conclòs l’expedient núm. 02/15-URB, procedint al seu arxiu i a la conseqüent
tramitació del nou Estudi de Detall dins el present expedient núm. 09/16-URB, d’acord
amb la instància presentada en data 11 de juny de 2016 (registre d’entrada
2016016344) pel Sr. Isidre Melendres Font, actuant com a President del Club Nàutic
Vilanova.
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SEGON.- Notificar aquest acord al Club Nàutic Vilanova, S.A i als interessats en
l’expedient.
TERCER.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
QUART.- Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes:
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi
pormenoritzat 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.
URGÈNCIES
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
24. CULTURA. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA CONTRACTACIÓ, VENDA I
EXECUCIÓ DEL ESPECTACLE PIROTÈCNIC DEL DIA 4 D’AGOST DE 2016.
NÚM. EXP. 000185/2016-CUL.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER.- 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 26.000,00 €
(21.487,60 € de base més 4.512,40 € d’iva). Aquesta despesa anirà a càrrec de
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l’aplicació pressupostària 2015 31.3380.2260904 de cultura popular i tradicional, dins
la quantitat de 140.000,00 € que l’Ajuntament aporta a la Festa Major 2015.”
25. ESPORTS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA DECISIÓ DE DECLARAR LA
CONCESSIÓ D’ÚS DEL GIMNÀS DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE LES
CASERNES DESERT. NÚM. EXP. 000038/2016-ESP.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. La Junta de Govern Local del 26 de juliol de 2016, a vistes de l’avaluació
feta pels membres del tribunal, tenint en compte la minsa diferència entre les dues
propostes presentades a concurs i principalment en l’apartat rellevant com era el
projecte de futur, l’augment dels costos que suposa pels usuaris i l’adjudicació per un
període de quatre anys, pren la decisió de declarar el concurs “Convocatòria pública
d’ús del Gimnàs Municipal del Pavelló Municipal” desert.
SEGON. Notificar el present acord a les entitats CLUB GIMNÀSTICA VILANOVA i a
A.E. PASIFAE.
TERCER. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent. En el cas que la desestimació del recurs de reposició es
produís per silenci administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a
comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva
resolució- el termini per a la interposició del recurs contenció administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició
s’entengui desestimat.
QUART. Declarar que aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i
dels seus organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense
que suspengui els terminis dels recursos corresponents.”

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
SECRETARIA GENERAL
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26. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DEL RECURS D’APEL·LACIÓ I
LA DESIGNA DE LLETRAT A LA SENTÈNCIA NÚM. 176/2016 DE DATA 29
DE JUNY DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 9
DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 81/2015 INTERPOSAT
PER CAIXABANK, SA., CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE
CRÉDITO Y BANCANTABRIA INVERSIONES, S.A. NÚM. EXP. 000190/2016SEC.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer. Presentar recurs d’apel·lació davant del Jutjat Contenciós
Administratiu número 9 contra la seva sentència núm. 176/2016 de data 29 de
juny que resol el procediment ordinari 81/2015 INTERPOSAT PER CAIXABANK,
SA., CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CRÉDITO Y BANCANTABRIA
INVERSIONES, S.A.
Segon. Designar el lletrat, Sr. Miquel Àngel Pigem de las Heras (MILÀ ADVOCATS)
per a que assumeixi 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 es 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 Cap de Servei de Gestió Tributària i Recaptació,
Sr. Matías Acebes Fernández, als efectes que prestin l’assessorament necessari,
preparin l’expedient administratiu per la seva remissió al jutjat així com la
documentació pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat designat.”
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TERRITORIA I ESPAI URBÀ
27. PROJECTES I OBRES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 I
ÚLTIMA A FAVOR D’OBRAS QUINTANA,SA PER LES OBRES ACTUACIONS
PUNTUALS A L’ESTRUCTURA DE LA COBERTA DE LA BIBLIOTECA
MUSEU VÍCTOR BALAGUER. NÚM. EXP. 000055/2015-PUR.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 i última corresponent a treballs efectuats
durant el mes de juny de 2016, a favor de l’empresa OBRAS QUINTANA,SA amb NIF
A08397119 per les obres del projecte “Actuacions puntuals a l’estructura de la coberta
sobre la pinacoteca, la biblioteca i el porxo d’accés a la Biblioteca Museu Víctor
Balaguer”
per un import de vint-i-un mil tres-cents quaranta set euros amb dotze
cèntims (21.347,12€) més quatre mil quatre-cents vuitanta-dos euros amb vuitanta-nou
cèntims (4.482,89€) corresponent al 21 per cent de l’IVA, fan un import total de vint-icinc mil vuit-cents trenta euros amb un cèntims (25.830,01€).
Segon .- Aquest import es farà efectiu a càrrec de la partida 31,3360,2279900
(Reparació bigues OAM Balaguer) del vigent Pressupost Municipal.”

28. PROJECTES I OBRES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 A
FAVOR D’OBRAS QUINTANA,SA PER LES OBRES DEL PROJECTE DE
REFORÇ ESTRUCTURAL EN PÒRTICS CENTRALS DEL COS DE FAÇANA
PRINCIPAL DE L’EDIFICI DE LES ANTIGUES CASERNES. NÚM. EXP.
000056/2015-PUR.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent a treballs efectuats
durant el mes de juny de 2016, a favor de l’empresa OBRAS QUINTANA,SA amb NIF
A08397119 per les obres del projecte “Reforç estructural en pòrtics centrals del cos de
façana principal de l’edifici de les antigues casernes”
per un import de vint-i-dos mil
vuit-cents tretze euros amb vint-i-set cèntims (22.813,273€) més quatre mil set-cents
noranta euros amb setanta-nou cèntims (4.790,79€) corresponent al 21 per cent de
l’IVA, fan un import total de vint-i-set mil sis-cents quatre euros amb sis cèntims
(27.604,06€).
Segon .- Aquest import es farà efectiu a càrrec de la partida 33,3420,2279901 (Pavelló
casernes) del vigent Pressupost Municipal.”
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29. PROJECTES I OBRES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 I
ÚLTIMA A FAVOR D’OBRAS QUINTANA,SA PER LES OBRES DEL
PROJECTE DE REFORÇ ESTRUCTURAL EN PÒRTICS CENTRALS DEL
COS DE FAÇANA PRINCIPAL DE L’EDIFICI DE LES ANTIGUES CASERNES.
NÚM. EXP. 000056/2015-PUR.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 i última corresponent a treballs
efectuats durant el mes de juny de 2016, a favor de l’ empresa OBRAS QUINTANA,SA
amb NIF A08397119 per les obres del projecte “Reforç estructural en pòrtics centrals
del cos de façana principal de l’edifici de les antigues casernes”
per un import de
quatre mil set-cents vint-i-vuit euros amb dinou cèntims (4.728,19€) més nou-cents
noranta dos euros amb noranta dos cèntims (992,92€) corresponent al 21 per cent de
l’IVA, fan un import total de cinc-mil set-cents vint-i-un euros amb onze cèntims
(5.721,11€).
Segon .- Aquest import es farà efectiu a càrrec de la partida 33,3420,2279901 (Pavelló
casernes) del vigent Pressupost Municipal.”

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.25 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental.
Neus Lloveras Massana

Josep Gomariz Meseguer

31

