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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22 DE 
MARÇ DE 2016 

 
 

Acta núm. 12 
 
ASSISTENTS: 

              
             NEUS LLOVERAS I MASSANA 
  JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
             GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
             GERARD LLOBET I SANCHEZ 
                  

SECRETARI   
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÉSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la regidora Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL i la Sra. NÚRIA 
BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 

La reunió s’efectua en primera convocatòria. 

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

1. FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL DIA 15 DE MARÇ DE  2016. 

 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del 15 de març de 2016 per unanimitat dels 
assistents.  
 
2. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DE LES MEMÒRIES ANUALS 

DELS DIVERSOS SERVEIS DE SECRETARIA GENERAL ANY 2015. 
 
 
Es dóna  compte a l’organització municipal de la memòria realitzada pel Departament 
de Secretaria General 2015, desglossada per cada un dels seus Serveis. 
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3. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA. DONAR COMPTE DE LA 
MEMÒRIA ANUAL DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA ANY 
2015. 

 
Es dóna compte de la memòria 2015 de la Unitat de Responsabilitat Social 
Corporativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i aprovar el Pla d’Acció 2016. 
 
 
4. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REALITZACIÓ TÈCNICA DELS TALLERS 
DE CINEMA DEL PROJECTE RE@CCIONA ORGANITZAT PER 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. 37/2016-CONT. 

 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert, i el 
plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a la contractació del servei 
de realització tècnica dels tallers de cinema del projecte Re@cciona organitzat per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
SEGON.- Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a 161 
del TRLCSP, per un període d’1 curs prorrogable fins a 1 curs més, amb un 
pressupost màxim per curs de 20.000,00 € (VINT MIL EUROS), exempts d’IVA. 

 
El preu de sortida és de 20.000,00 € per curs, per un màxim de 10 grups d’alumnes 
de secundària. El preu per taller amb cada grup és de 2.000,00 € (en cas que 
s’inscriguin menys grups, el preu serà el nombre de grups * 2.000,00 €) 

 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.9243.2269902 del pressupost 
del 2016 i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal 
efecte fins a la finalització del contracte i de la pròrroga, a raó de mesos vençuts per 
curs acadèmic. 

 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 

 
 

 
 
5. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’IMPORT 

D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES 
APLICACIONS TAO DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. 
000001/2016-CONT. 
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S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER.- RECTIFICAR l’import d’adjudicació del contracte del servei de manteniment 
de les aplicacions TAO de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que queda de la següent 
manera: 

 
Any 2016: 38.751,82 € + 21% IVA = 46.889,70 € 
Any 2017: 40.961,71 € + 21% IVA = 49.563,71 € 
 

SEGON.- En conseqüència del primer acord, aprovar la rectificació de la minuta del 
corresponent contracte que s’adjunta com a annex. 

 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU, amb 
domicili al carrer Sancho d’Àvila, 110-130, 08018 Barcelona, i CIF A-81608077, publicar 
l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir a l’empresa adjudicatària perquè en un 
màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la notificació 
de l’adjudicació, formalitzi el contracte. 

 
QUART.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 

 
CINQUÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
l’òrgan que l’ha dictada, 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. 

 
SISÈ.- 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.” 

 
 
6. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REPRESENTACIÓ I DEFENSA 
JURÍDICA DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, ELS SEUS 
ORGANISMES AUTÒNOMS, EPEL'S I SOCIETATS MUNICIPALS EN 
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MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS (FUNCIONARI I LABORAL). EXP. 
06/2016-CONT. 

 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert, i el 
plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a la contractació del servei 
de representació i defensa jurídica de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, els seus 
organismes autònoms, EPEL's i societats municipals en matèria de Recursos Humans 
(funcionari i laboral). 
 
SEGON.- Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a 161 
del TRLCSP, per un període de 2 anys prorrogables, anualment, fins a dos anys més, 
amb un pressupost anual de 18.595,00€ de base imposable i 3.904,95€ 
corresponents a un 21% d’IVA, que fan un total de 22.499,95€ (VINT-I-DOS MIL 
QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS). 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 07.9203.22799 del pressupost del 
2016 i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte 
fins a la finalització del contracte, a raó de mesos vençuts. 
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 
 
 
7. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR  PER INFRACCIÓ 
DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA 
CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, PER CAUSAR DESTROSSES AL 
MOBILIARI URBÀ, CONCRETAMENT A UN BANC DE FUSTA DEL PAS 
SOTA VIA DEL C. LLIBERTAT, EN DATA 23/08/2015.  EXP. 000113/2015-
UES. 

 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER. IMPOSAR al menor XXXX, amb DNI 48028529-K, representat per la seva 
mare Sra. XXXX, amb DNI 39723486-W, la sanció de quatre-cents cinquanta euros 
(450 €) per infracció de l’article 65.c) de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el 
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
  
SEGON: REQUERIR al menor XXXX, amb DNI 48028529-K, representat per la seva 
mare Sra. XXXX, amb DNI 39723486-W, 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. 
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La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
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 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. 
 
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. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR EL CIVISME I LA 
CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, PER PINTAR GRAFFITIS A LA 
VIA PÚBLICA, CONCRETAMENT A UNA PARET DEL PARC DE LA PLAÇA 
CAL GANETA, EN DATA 20/08/2015. EXP. 000112/2015-UES. 

 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER: IMPOSAR al senyor XXXX, amb DNI 48024072-A, la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 20.2 de l’Ordenança de Mesures 
per fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON: REQUERIR el senyor XXXX, amb DNI 48024072-A, 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. 
 
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 
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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.” 
 
 
9. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
COMPLIMENT FAVORABLE DE MESURES EN BENEFICI DE LA 
COMUNITAT, REFERENT A INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, PER PINTAR GRAFFITIS A LA VIA PÚBLICA, CONCRETAMENT A 
UNA PARET DEL CASTELL DE LA GELTRÚ, EN DATA 06/08/2015. EXP. 
000097/2015-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER. IMPOSAR al senyor XXXX, amb DNI 48024179-H, la sanció de nou-cents 
euros (900 €) per contravenir l’article 20.2 de l’ordenança de Mesures per a fomentar 
el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR el senyor XXXX, amb DNI 48024179-H, 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. 
 
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 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 



 
 

7 

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. Comunicar el contingut d’aquest decret a l’interessat, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient i a la 
Policia Local.” 
 

 
10. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
D’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA 
CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, PER CAUSAR DESTROSSES A 
MOBILIARI URBÀ, CONCRETAMENT A UN BANC DE FUSTA DEL PAS 
SOTA VIA DEL C. LLIBERTAT, EN DATA 23/08/2015. EXP. 000115/2015-UES. 

 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER. IMPOSAR a Sr. XXXX amb Document Identificatiu Passaport Paraguay 
03981673, la sanció de quatre-cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 
65.c) de  l’Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a 
Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR el senyor xxx, amb DNI xxx, 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. 
 
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 
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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.” 

 
 
11. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR EL CIVISME I LA 
CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ PER REALITZAR VENDA 
AMBULANT SENSE LA CORRESPONENT AUTORITZACIÓ 
ADMINISTRATIVA, EN DATA 21/07/2015. EXP. 000094/2015-UES. 

 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER. IMPOSAR a Sr. XXXX, amb Document Identificatiu Rep Portuguesa 
número 5789509, la sanció de cent euros (100 €) per infracció de l’article 57 de 
l’ordenança de mesures per a fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la 
Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON.  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 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. 
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QUART. Comunicar el contingut d’aquest decret a l’interessat, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient i a la 
Policia Local.” 

 
 
12. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA 
CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, PER SATISFER LES 
NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA VIA PÚBLICA, CONCRETAMENT AL 
C. ARGENTERIA, EN DATA 14/08/2015. EXP. 000099/2015-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER. IMPOSAR al senyor XXXX, amb DNI 77311439-K, la sanció de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el civisme i la convivència Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient.  
 
SEGON. REQUERIR el senyor XXXX, amb DNI 77311439-K, 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. 
 
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 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. Comunicar el contingut d’aquest decret a l’interessat, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient i a la 
Policia Local. 
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13. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR, PER INFRACCIÓ 
DE L’ORDENANÇA DE MESURES  PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA 
CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, PER LLENÇAR UNA LLAUNA 
DES  D’UN VEHICLE, EN DATA 02/08/2015.  EXP. 000095/2015-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. IMPOSAR al senyor XXXX, amb DNI 48025620-X, la sanció de cent 
cinquanta euros (150 €) per contravenir l’article 23.3.d) de l’ordenança de Mesures 
per a fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR el senyor XXXX, amb DNI 48025620-X, 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. 
 
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.” 

 
14. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS PER TINENÇA D’UN GOS CONSIDERAT 
COM A POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE TENIR LA CORRESPONENT 
LLICÈNCIA I QUE ANAVA SOLT I SENSE MORRIÓ PER LA VIA PÚBLICA, 
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CONCRETAMENT PER L’AV. JAUME BALMES, EN DATA 16/08/2015. EXP. 
000104/2015-UES. 

 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la senyora XXXX, amb DNI 43178351-Z la sanció de mil cinc-
cents un euros (1.501€) per infracció de l’article 27 de l’ordenança de tinença 
d’animals domèstics de companyia. 
 
SEGON: IMPOSAR a la senyora XXXX, amb DNI 43178351-Z la sanció de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de la mateixa ordenança. 
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendia a la quantitat de dos mil 
dos-cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER. REQUERIR a la senyora XXXXX, amb DNI 43178351-Z, 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. 
 
QUART. 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. 
 
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. 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
 
15. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA, 
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PER TINENÇA DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE TENIR LA 
CORRESPONENT LLICÈNCIA I CONDUIR-LO PER LA VIA PÚBLICA, 
CONCRETAMENT PER LA PL. DE LA VILA,  SOLT I SENSE MORRIÓ. EXP. 
000118/2015-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER. IMPOSAR al senyor XXXX, amb DNI 48020715-G, la sanció de mil cinc-
cents un euros (1.501€) per infracció de l’article 27 de l’ordenança de tinença 
d’animals domèstics de companyia, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON.  IMPOSAR al senyor XXXX, amb DNI 48020715-G, la sanció de set-cents 
cinquanta-un euros (751€) per infracció de l’article 31.3 de l’ordenança de tinença 
d’animals domèstics de companyia, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de 
dos mil dos-cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER. REQUERIR el senyor XXXX, amb DNI 48020715-G, 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. 
 
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 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. 
 
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. 
 
SISÈ. Comunicar el contingut d’aquest decret a l’interessat, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient i a la Policia 
Local. 
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16. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA, 
PER TINENÇA DE GOS CONSIDERAT COM A POTENCIALMENT PERILLÓS 
SENSE LA CORRESPONENT LLICÈNCIA I LA CONDUCCIÓ DE L’ANIMAL 
PER LA VIA PÚBLICA, CONCRETAMENT PER LA RAMBLA PRINCIPAL, A 
L’ALÇADA DEL NÚMERO 74, EN DATA 05/09/2015. EXP. 000127/2015-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER. IMPOSAR al senyor XXXX, amb DNI 48097697-M, la sanció de mil cinc-
cents un euros (1.501€) per infracció de l’article 27 de l’ordenança de tinença 
d’animals domèstics de companyia, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR al senyor XXXX, amb DNI 48097697-M, la sanció de set-cents 
cinquanta-un euros (751€) per infracció de l’article 31.3 de la mateixa ordenança, 
segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de dos mil 
dos-cents cinquanta-dos euros (2.252€). 
 
TERCER. REQUERIR el senyor XXXX, amb DNI 48097697-M, 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. 
 
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 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. 
 
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. 
 
SISÈ. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, així com a l’instructor i a la 



 
 

14 

secretària de l’expedient, al Cap de la Policia Local i al departament de Medi Ambient 
d’aquest Ajuntament. 
 
 
17. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA 
PER TINENÇA D’UN GOS CONSIDERAT COM A POTENCIALMENT 
PERILLÓS SENSE LA CORRESPONENT LLICÈNCIA I PORTAR-LO SOLT I 
SENSE MORRIÓ PER LA VIA PÚBLICA, EN DATA 03/08/2015. EXP. 
000096/2015-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER. IMPOSAR al senyor XXXX, amb DNI 47271546-Z, la sanció de mil cinc-
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’ordenança de tinença 
d’animals domèstics de companyia per no tenir la preceptiva llicència. 
 
SEGON. IMPOSAR al senyor XXXX, amb DNI 47271546-Z, la sanció de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3, per portar el gos solt i sense 
morrió. 
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de dos mil 
dos-cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER: REQUERIR el senyor xxx, amb DNI xxx, 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. 
 
QUART. 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. 
 
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 
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relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui 
els terminis dels recursos corresponents. 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
18. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ 
DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA, 
PER TINENÇA D’UN GOS CONSIDERAT COM A POTENCIALMENT 
PERILLÓS SENSE TENIR LA CORRESPONENT LLICÈNCIA I CONDUIR-LO 
PER LA VIA PÚBLICA, CONCRETAMENT PER PLAÇA PEIXATERIA, SENSE 
MORRIÓ, EN DATA 07/03/2015. EXP. 000031/2015-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER. IMPOSAR al senyor XXXX, amb DNI 47837390-N,  la sanció de set-cents 
cinquanta-un euros (751€) per contravenir l’article 31.3 de l’ordenança de tinença 
d’animals domèstics de companyia, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON.  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 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. Comunicar el contingut d’aquest decret a l’interessat, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient i a la 
Policia Local.” 
 
19. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR REF 000068/2015-
UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR 
EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, PER 
REALITZAR VENDA AMBULANT A LA VIA PUBLICA SENSE TENIR LA 
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CORRESPONENT AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA, EN DATA 27/06/2015. 
EXP. 000068/2015-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER. IMPOSAR al senyor XXXX, amb NIE 4373126-K, la sanció de cent euros 
(100 €) per contravenir l’article 57 de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el 
civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.  REQUERIR el senyor XXXX, amb NIE 4373126-K, 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. 
 
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.” 
 
 
 
20. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ACORD 

D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL 000125/2015-REC.  

 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial 
de l’Administració núm. 000125/2015-REC instat per Sra. XXXX, per haver patit unes 
lesions per caiguda durant el Vot del Poble per part dels Diables de Vilanova, a la 
RBLA. PRINCIPAL, en data 5 d’agost de 2015, reclamant com a rescabalament una 
suma de 18250,56 Euros (DIVUIT MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB 
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO). 
 
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de 
l’expedient: 
 

Instructor/a 

Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA 
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114 
 

Secretari/ària 

Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA 
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098 
Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades 
d’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada 
 
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals: 
19/10/15 
 
Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament: SIS 
MESOS 
 
Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de 
l’expedient en el termini establert: NEGATIU 
 
QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a 
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels 
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-
los amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de 
romandre a l’expedient. 
 
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada. 
 
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del 
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions, 
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves 
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos. 
 
SETÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre 
recurs ajustat a dret. 
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VUITÈ. 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.” 
 

21. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ACORD 
DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL 000043/2015-REC.  

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per Sra. XXXX contra aquest Ajuntament en data 9 d’abril de 2015. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 
 
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. 
 
QUART. 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. 
 
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.” 
 

22. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ACORD 
DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL 000121/2015-REC.  

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per Sr. XXXX, expedient núm. 000121/2015-REC contra aquest Ajuntament  en data 
7 de setembre de 2015. 
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SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 
 
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. 
 
QUART. 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. 
 
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. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL 000140/2015-REC.  

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per senyor XXXX, expedient núm. 000140/2015-REC contra aquest Ajuntament  en 
data 3 de novembre de 2015. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 
 
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. 
 
QUART. 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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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. “ 
 

 
24. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL 000141/2015-REC.  

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per senyor XXXX, expedient núm. 000141/2015-REC contra aquest Ajuntament  en 
data 4 de novembre de 2015. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 
 
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. 
 
QUART. 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. 
 
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.” 
 
 

25. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ACORD 
DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL 000150/2015-REC.  

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per Sra. XXXX, expedient núm. 000150/2015-REC contra aquest Ajuntament  en data 
20 de novembre de 2015. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 
 
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. 
 
QUART. 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. 
 
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.” 
 

 
26. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL 000001/2016-REC. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per senyor XXXX, expedient núm. 000001/2016-REC, contra aquest Ajuntament  en 
data 13 de gener de 2016. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 
 
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. 
 
QUART. 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 
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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. 
 
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.” 
 

 
NOVA GOVERNANÇA I  COMUNICACIÓ 
 
 
27. PARTICIPACIÓ. SOL·LICITUD, SI S’ESCAU, DE SUPORT A LA DIPUTACIÓ 

DE BARCELONA PER A DESENVOLUPAR ACCIONS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA A TRAVÉS DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2016. EXP. 
000084/2016-PAR. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona dins el Catàleg de Serveis 2016 els 
següents recursos tècnics i materials:  
 

• Recurs 16062 - Eina web per al foment de la Participació Ciutadana i el 
Govern Obert  (recurs material): Continuïtat del Portal d’entitats  

• Recurs 16096 - Foment de la Participació Ciutadana i el Govern Obert (recurs 
material): Impuls d’un Pla de formació per a les entitats  

• Recurs 16189 - Projectes de Participació Ciutadana i el Govern Obert (recurs 
tècnic): Projectes pilot de pressupostos participatius 2017 

 
Els recursos que es demanen depenen de l’Àrea de l’Atenció a les Persones de la 
Diputació de Barcelona i els presta el Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i 
Participació Ciutadana.” 
 
 
28. COOPERACIÓ. ATORGAR LES SUBVENCIONS A PROJECTES DE 

COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT, ANY 2015. EXP. 
000085/2016-PAR. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
“PRIMER. Atorgar, provisionalment, les subvencions als projectes de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament  per a l’any  2015 que es relacionen i per l’import 
que s’indica a continuació, amb càrrec a la partida pressupostària 06.9242.48003 del 
2015,  Cooperació i Solidaritat, com s’estableix a la convocatòria aprovada per Junta 
de Govern Local el 20 d’octubre de 2015. 
 

     IMPORT 
ENTITAT I RESUM DEL PROJECTE NIF  
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1 Construcció nova escola a Tondibongo, Comuna rural de Hombori (Mali) 
  CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT  

G62669130 

3.199,05€ 

2 
Programa de formació "Trabajo decente para todos y todas" 2ª Fase 2015-
2016 (El Salvador) 

  SINDICALISTES SOLIDARIS 

G59936336 

4.350,71€ 
3 Unitat Sanitàra Mòbil (Nepal) 
  FUNDACIÓ PRIVADA VIDA ÚTIL  

G-64992399 
3.199,05€ 

4 
Promoció de la defensa dels drets humans, laborals i socials dels pobles 
indígenes a Guatemala 

  FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT 

G-61538187 

4.478,67€ 

5 
Projecte d'ampliació i millora del centre de salut 05 de la ciutat de Kombolcha 
(Etiòpia) 

  DESTINO ETIÒPIA 

G-65396913 

  3.582,94€  
6 La Trama del Cotó que Transforma 2ª Fase (Brasil) 
  GARRAF COOPERA 

G-65768475 
 5.310,43€ 

7 

Enfortides les capacitats d’anàlisi i reflexió de les dones per contribuir a la 
construcció de societats democràtiques amb equitat de gènere i justícia 
social a El Salvador  

  COOPERACCIÓ 

G-60401312 

5.374,41€ 

8 
Perforació  i construcció de tres pous d’aigua a tres poblacions de l’extrem 
nord del Camerun 

  
GRUP DE SOLIDARITAT FEM POUS – PARROQUIA STA MARIA DE LA 
GELTRU 

R-5800283-C 

4.414,69€ 

9 
Prevenció prenatal en dones que viuen amb VIH/SIDA a la regió de Piura 
(Perú) 

  ASSOCIACIÓ METGES PERUANS 

G-59906388 

3.582,94€ 
10 Visió per a tothom a Nicaragua 
  F. RAMÓN MARTÍ BONET  

G-64919632 
3.199,05€ 

11 

Enfortiment econòmic productiu per la seguretat alimentària en tres municipis 
de la província de Chayanta ( Bolívia)  

  MANS UNIDES 

G-28567790 

5.822,27 € 

12 
Reposició de cisternes familiars a la població refugiada sahrauí de Tindouf 
(Argèlia)  

  ACCIÓ SOLIDÀRIA AMB EL SÀHARA 

G-64095409 

4.286,73€ 

13 
Projecte de construcció d’un col·legi de secundària de Pikine-1ª Fase 
(Senegal) 

  FUNDACIÓ EDUCACIÓ SOLIDÀRIA ESCOLA PIA 

G-61754362 

3.199,05  
 

SEGON.  Publicar la subvenció 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.” 
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SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
29. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 

PER SR. XXXX CONTRA EL DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA DE 
DATA 28-12-2015. EXP. 000076/2016-GES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“Desestimar el Recurs de Reposició presentat per escrit de Sr. XXXX, expedient núm. 
000076/2016-GES contra el decret de la Regidora delegada de data 28 de desembre 
de 2015.” 
 
30. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 

PER SR. XXXXX CONTRA LA LIQUIDACIÓ D’IBI NÚMERO 202260194. EXP. 
000069/2016-GES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“Desestimar el recurs de reposició interposat per escrit de Sr. XXXX, expedient núm. 
000076/2016-GES contra la liquidació de l’Impost sobre Béns Immobles dels exercicis 
2013, 2014 i 2015 de la finca del C. Masia del Notari 7, d’import total 5.629,61€.” 
 
 
31. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DECLARAR LA INADMISSIBILITAT DEL RECURS DE 

REPOSICIÓ INTERPOSAT PER CEVINAT 3, SL CONTRA LA LIQUIDACIÓ 
D’IBI NÚMERO 202146601. EXP. 000071/2016-GES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“Declarar la inadmissibilitat del Recurs de Reposició interposat per CARMEN 
MARTÍNEZ-CANTULLERA ALBERT en nom de CEVINAT 3, SL, contra la liquidació  
número 202146601, de l’Impost sobre Béns Immobles del carrer Ciment 7 tots, 
exercicis 2011 a 2014, d’import total 81.817,48€ per haver-se presentat fora de 
termini.” 
 
 
32. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ 

INTERPOSAT PER SRA. XXXX CONTRA EL DECRET DE LA REGIDORA 
DELEGADA DE DATA 28-12-2015.  EXP. 000075/2016-GES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“Desestimar el Recurs de Reposició presentat per Sra. XXXX, expedient núm. 
000075/2016-GES, contra el decret de la Regidora delegada de data 28 de 
desembre de 2015.” 
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TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 

 
33. URBANISME. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. D160322 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades 
per decret d’Alcaldia. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparació 

puntual al celobert, a la rambla de la Pau, 62 (188/2016) 

2. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a pintar la façana 
amb plataforma elevadora, al carrer Teatre, 34-36 (191/2016) 

3. Sol·licitud presentada per MARIA DEL CAMÍ CABANES TERREGUITART, per a 
reformar la façana al carrer Aigua, 87 (194/2015) 

4. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reformar la 
façana al carrer Llibertat, 118 (196/2016) 

OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per MUTUA GENERAL DE CATALUNYA, per a col·locar 3 

tendals a la rambla Salvador Samà, 51 bxs. 1a. (195/2016) 

2. Sol·licitud presentada per HORIZZONTAL SPAIN,SL, per a reformar local 
comercial al carrer Tetuan, 7-9 bxs. (199/2106) 

Obres per adequació i instal·lacions de locals  

1. Sol·licitud presentada per RESTAURANT LA BURGUETTE, SLNE, per fer obres 
de reforma i ampliació d’un local a la rambla de la Pau, 2, bxs.2, per portar a 
terme l’activitat de bar restaurant. 

 
 
34. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS 

PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER 
L’INTERESSAT. CP160322 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions prèvies i 
declaracions responsables presentades per l’interessat. 
 
 
OBRES   
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Obres menors 

1. Comunicació presentada ROSA BALTAR FERNÁNDEZ, per a reformar la cuina 
al carrer Josep Maria Bultó, 10 (190/2016) 

2. Comunicació presentada per LORENA OGALLA MUÑOZ, per a reformar la 
cuina al carrer Providència, 60-62 àtic 2a. (192/2016) 

3. Comunicació presentada. per NINEL IONITAKAYA, per a reformar bany, cuina i 
pintar al carrer Balears, 42. 2n (193/2016) 

4. Comunicació presentada per ALBERT GARCIA ROMEO, per a renovar cuina, 
bany i lavabo, al carrer Xoriguer, 9 3r.3a. (198/2016) 

ACTIVITATS 

Innòcues 
 

1. Declaració responsable presentada per ALARCON PROPIEDADES, SL, per 
instal·lar una oficina d’una agència immobiliària al carrer Doctor Zamenhof, 41, 
bxs. (93/16) 

2. Declaració responsable presentada per ROSER LEON CAMARGO per instal·lar 
una activitat de venda de joguines a la rambla de la Principal, 61, bxs. 2. (88/16) 

3. Declaració responsable presentada per JOAN VICENÇ ALBALAT JANE per 
canviar de nom (mateix soci) l’activitat de venda de productes isotèrics i serveis 
al carrer Mercaders, 2, bxs. 3. (92/16) 

4. Declaració responsable presentada per ISAAC LOPEZ DIZ per instal·lar una 
activitat de compra i venda d’articles de segona ma al carrer Josep Anselm 
Clavé, 51, bxs. 2. (91/16) 

5. Declaració responsable presentada per JUANITA FORYOU, SL, per instal·lar 
una activitat de venda de roba i complements al carrer Sant Pau, 11, bxs.1. 
(83/16) 

6. Declaració responsable presentada per ANA BELÉN DELGADO FERNÁNDEZ 
per instal·lar un centre de perruqueria i estètica al carrer Sant Pau, 20, bxs.1. 
(84/16) 

7. Declaració responsable presentada per CARMEN ARAZOLA CARRASQUILLA 
per canviar de nom (mateixa sòcia) una floristeria al carrer de l’Aigua, 38, bxs. 
(86/16) 
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8. Comunicació prèvia d’inici d’activitat presentada per MIQUEL MIRÓ MARCOS, 
per instal·lar un despatx d’advocat al carrer del Tigre, 27, bxs. (104/15) 

9. Comunicació prèvia presentada per SCHLECKER, SA, per a legalitzar una 
activitat de venda d’articles de neteja i perfumeria a l’avinguda Francesc Macià, 
129, es.2, bxs. A. (382/15) 

REPAR 
 
1. Comunicació prèvia presentada per NON SOLO RISTORANTI, SL, per canviar 

de nom (de SCP a SL) el bar restaurant situat a la plaça Mediterrània, 7, bxs. 2. 
(85/16) 

 
2. Comunicació prèvia presentada per ESTER GUTIERREZ RUIZ per canviar de 

nom un bar restaurant a la plaça Soler i Carbonell, 36. (449/15) 
 
35. HABITATGE. APROVACIÓ SI ESCAU DE CONTRACTE D’ARRENDAMENT 

DE L’HABITATGE SITUAT AL CARRER PINTOR MARTÍ TORRENTS NÚM. 6 
PLANTA BAIXA 2A. EXP. 000015/2016- HAB 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Formalitzar el contracte d’arrendament de l’habitatge situat al Carrer Pintor 
Martí Torrents, 6 Bxs. 2a, per un període de dos anys.  
 
SEGON. Facultar al Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, Gerard Llobet 
Sánchez, per a la signatura del contracte entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el 
Sr. NIE X-3973592-C. 
 
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. 
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CINQUÈ. Notificar aquesta resolució al Sr. NIE X-3973592-C fent-li avinent on i quan 
s’haurà de personar per a la signatura de la pròrroga. 
 
 
MOBILITAT, SERVEIS VIARIS, PROJECTES I OBRES 
 
 

36. SERVEIS VIARIS. DONAR COMPTE DE LA MEMÒRIA  JURÍDICA-
ADMINISTRATIVA DE SERVEIS VIARIS DE L’ANY 2015. 

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la memòria Jurídica-administrativa de 
Serveis Viaris de l’any 2015. 
 
 
 

URGÈNCIA 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha 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. 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 

37. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES 
PRESENTADA PER BK QMI SPAIN SL, PER A ENDERROCAR 
PARCIALMENT L’EDIFICI INDUSTRIAL, A LA RDA. IBÈRICA, 15. Exp. 
001196/2015-OBR. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per BK QMI SPAIN SL, per a 
ENDERROCAR PARCIALMENT EDIFICI INDUSTRIAL, situat a la ronda Ibèrica, 15, 
(Exp.001196/2015-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals: 
 
1. L’efectivitat de la llicència restarà condicionada a l’aportació abans de l’inici de 
les obres, per una banda de l’assumeix de la direcció de les obres, i per altre banda 
de la coordinació de seguretat i salut de les obres. Ambdós per part de tècnic 
competent i degudament visat pel corresponent col·legi professional. 
 
2. Així mateix abans de l’inici de les obres caldrà aportar el Pla de seguretat del 
contractista, degudament aprovat per part de la direcció facultativa o del coordinador 
de seguretat i salut. 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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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.” 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:30 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                         Isidre Martí Sardà 

 


