ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE 17 D’ABRIL DE 2018
Acta núm. 15
Assistents:
NEUS LLOVERAS I MASSANA
BLANCA ALBÀ PUJOL
GLÒRIA GARCIA PRIETO
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
SECRETARI GENERAL
MARCEL·LÍ PONS DUAT
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
Assisteix a la mateixa reunió la NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) i la
Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia) 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. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 10
D’ABRIL DE 2018.

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de
2018.
2.

CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI
PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ I GESTIÓ DEL QUIOSC UBICAT A LA
RAMBLA PRINCIPAL NÚMERO 1 DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
NÚM. EXP. 000020/2017-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Adjudicar a V. F. P., amb DNI XXXX, la concessió de domini públic per a
l’explotació i gestió del quiosc ubicat a la rambla Principal número 1 de Vilanova i la Geltrú
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per un període de 10 anys, amb un cànon anual de 1.500,00 € (MIL CINC-CENTS
EUROS), no s’aplica IVA.
SEGON.- Notificar l’adjudicació als licitadors i requerir a V. F. P., perquè en un màxim de
quinze (15) dies hàbils a comptar del següent en què rebi la notificació de l’adjudicació,
formalitzi la concessió, previ pagament de la taxa de formalització del contracte de
documents administratius, d’acord amb l’ordenança núm. 7, article 6, epígraf 8.
TERCER.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al Perfil del Contractant.
QUART.- Nomenar responsable de la concessió, tal i com es preveu a la clàusula 23 del
Plec de Clàusules Administratives particulars, al Sr. Jordi Campamà Pujol, Cap de
Serveis Viaris i Mobilitat.
CINQUÈ.- Aprovar la minuta de la corresponent concessió que s’adjunta com a Annex
1.
SISÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents
siguin necessaris per a executar el present acord.”.
3.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 502, DE 20/07/2017
DICTADA PEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, ESTIMATÒRIA DEL
RECURS D’APEL·LACIÓ 86/2016, INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT (PART
ACTORA NEW LLIMONET, SL)..NÚM. EXP. 000073/2016-SEC

“Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional :

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Núm. procediment :

Procediment Recurs d’apel·lació 86/2016

Núm. i data sentència:

Núm. 502 de 20 de juliol de 2017

Part actora :

New Llimonet, SL

Part demandada :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

J. G. F., del despatx PwC (Landwel-PricewaterhouseCoopers
TAx & Legal Services, SL)
P. F. N. F.

Procurador:

I. R. C.

Objecte del procediment :

Sentència 302/2015 , de 7 de desembre de 2015, on es
desestima el recurs contenciós administratiu
interposat
(324/2008 C)

Decisió :

SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA
Revoca i deixa sense efectes la sentència 302/2015, de 7 de
desembre de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu nº 15 de
Barcelona en el si del procediment ordinari 324/2008 C.
Anul·lar íntegrament les quantitats consignades en concepte
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d’excés d’aprofitament en el Projecte de reparcel·lació del
polígon 2 del Pla parcial “El Llimonet.”
Sense costes judicials
Fermesa :

La resolució judicial no és ferma. Contra la sentència es pot
interposar recurs de cassació.

Acords:

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

4.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 611, DE 2
D’OCTUBRE DE 2017, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA, DESESTIMATÒRIA DEL RECURS D’APEL·LACIÓ
52/2017, INTERPOSAT PER S. T. P. NÚM. EXP. 000187/2016-SEC

“Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional :

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Núm. procediment :

Recurs d’apel·lació 52/17

Núm. i data sentència:

611 de 2 d’octubre de 2017

Part actora :

S. T. P.

Part demandada :

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Lletrat:

M. A., SLP

Procurador:

I. R.C.

Objecte del procediment :

Peça de mesures cautelars del procediment 175/2016 C. Del
Jutjat contenciós administratiu nº 11 de Barcelona, on es
desestimava la petició de suspensió cautelar de l’executivitat
d’una sanció urbanística de 56250 euros.

Decisió :

DESESTIMAR el present recurs d’apel·lació.
Confirmar en tots els seus extrems la resolució interlocutòria de
29 de setembre de 2016.
Imposició de les costes de la segona instància a l’apel·lant, amb
un màxim de 500 euros i IVA si s’escau, a percebre per part de
l’apel·lat.

Fermesa :

Aquesta resolució no és ferma i contra ella s’hi pot interposar
recurs de cassació.

Acords:

1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i
conforme.”.
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5.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 815/2017, DE
28 DE NOVEMBRE DE 2017, DICTADA PEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA
DE
CATALUNYA,
ESTIMATÒRIA
DEL
RECURS
D’APEL·LACIÓ
93/2017,
INTERPOSAT
PER
TRANSPORTS
CIUTAT
COMTAL.
NÚM. EXP. 000196/2016-SEC

“Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional :

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Núm. procediment :

Recurs apel·lació 93/2017

Núm. i data sentència:

Sentència núm. 815/2017, de 28 de novembre de 2017

Part actora :

TRANSPORTS CIUTAT COMTAL, SA

Part demandada :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

M. A. P.

Objecte del procediment :

Interlocutòria 177/2016 dictada en el procediment 251/2016-B,
del Jutjat Contenciós Administratiu nº 6 de Barcelona.

Decisió :

Estimar el recurs d’apel·lació interposat per TRANSPORTS
CIUTAT COMTAL, SA.
Revocar la resolució interlocutòria 177/2016 dictada en el
procediment 251/2016-B, del Jutjat Contenciós Administratiu nº 6
de Barcelona.
Disposar la prossecució, sense dilacions, del susdit procediment
ordinari.
Sense condemna en costes.

Fermesa :

Contra la sentència es pot interposar recurs de cassació davant
el Tribunal Suprem.

Acords:

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

6.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 154/2018, DE 13
DE MARÇ DE 2018, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
DE
CATALUNYA,
ESTIMATÒRIA
DEL
RECURS
D’APEL·LACIÓ
225/2017, INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT (PART ACTORA S. M. S.).
NÚM. EXP. 000007/2017-SEC

“Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional:

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Núm. procediment:

Rotllo d’apel·lació núm. 225/2017

Núm. i data sentència:

Sentència núm. 154/2018 de 13 de març de 2018

Part actora:

Treballador municipal
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Part demandada:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrats:

F. O. i J. V. M. (OLLEROS advocats)

Objecte del procediment:

S’interposa recurs d’apel·lació contra la sentència 88/2017, de 3
d’abril de 2017, recaiguda en el procediment abreujat 342/2016
del Jutjat Contenciós Administratiu nº 9 de Barcelona, que
estimava el recurs contenciós i condemnava en costes a
l’Ajuntament. La quantia reclamada era de 110€.

Decisió :

SENTÈNCIA
- Estima el Recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament
- Desestimar el recurs contenciós administratiu interposat pel
treballador municipal.
- No hi ha imposició de costes en cap de les dues instàncies.

Fermesa :

La resolució judicial no és ferma, contra ella es pot interposar
recurs de cassació.

Acord:

Únic. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i
conforme.”.

7.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 49/2018, DE 19 DE
FEBRER DE 2018, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº
7 DE BARCELONA, ESTIMANT PARCIALMENT EL RECURS DE PROTECCIÓ
DE DRETS FONAMENTALS 164/17 F, INTERPOSAT PER M. A. B. M., A. M. R. I
ALTRES. NÚM. EXP. 000092/2017-SEC

“Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional :

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 7 DE
BARCELONA.

Núm. procediment :

Recurs de protecció dels drets fonamentals 164/2017

Data sentència:
Part actora :

19 de febrer de 2018
M. A. B. M.E. I ALTRES

Part demandada :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, BEGUIN SCP I
MUSIC ECLIPSE, SCP

Lletrat:

R. P. B.i B. A. S.

Objecte del procediment :

Via de fet i inactivitat en la protecció dels drets fonamentals per
part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Beguin, SCP i Music
Eclipse, SCP

Decisió :

ESTIMAR PARCIALMENT el recurs contenciós administratiu
- L’Administració municipal ha d’adoptar totes les mesures
necessàries, inclosa l’apertura dels expedients sancionadors
als locals “El Cercle” i “Nits” per incompliments en la
normativa del soroll, ordre públic, aforament i horaris de
tancament.
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-

Ordena a l’Ajuntament a la neteja de les pintades de les
parets del carrer Correu.

Sense imposició de costes
La sentència no és ferma i es pot interposar recurs d’apel·lació.
Acords:

8.

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

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA
35/2018, DE 7 DE MARÇ DE 2018, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU Nº 4 DE BARCELONA, DESESTIMATÒRIA DEL
RECURS ABREUJAT 111/2017 CD, INTERPOSAT PER A. M. L.
NÚM. EXP. 000137/2017-SEC

“Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional :

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 4 DE
BARCELONA.

Núm. procediment :

Abreujat núm. 111/2017 CD

Data interlocutòria:

7 de març de 2018

Part actora :

A. M. L.

Part demandada :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

M. À. P. H. (Milà Advocats SLP)

Objecte del procediment :

Resolució de l’expedient 74/2011-DIS, d’imposició d’una sanció
de 10000 euros, amb motiu de la construcció d’uns murs i piles
de blocs de formigó al Polígon 48, 24, Mas Roquer, de Vilanova i
la Geltrú.

Decisió :

DESESTIMAR el present recurs contenciós-administratiu.
Sense imposició de costes
La sentència és ferma i no es pot interposar cap recurs ordinari.

Acords:

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

9.

DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DE DATA 24/1/18, DICTADA EN EL
PROCEDIMENT ABREUJAT 304/17 B, INTERPOSAT PER M. S. T. A. G. S. J.
G. S. I M. Á. G. S.. (485/17-GES , 486/17-GES, 483/17-ES I 484/17-GES) .
NÚM. EXP.000171/2017-SEC

“Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional :

JUTJAT
CONTENCIOS-ADMINISTRATIU
BARCELONA
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NUM.

3

DE

Núm. procediment :

Procediment Abreujat 304/2017-2

Núm. i data sentència:

Núm. 9/2018 de 24 de gener de 2018

Part actora :

M. S. T., A. G. S., J. G. S. y M. A. G. S. (hereus del Sr. G.)

Part demanda :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

M. A.

Objecte:

Resolució de la Junta de Govern local de data 20 de juny de
2017 que desestima el recurs de reposició interposat contra el
Decret de regidora delegada de 31 de març de 2017 que
desestima la revisió de les autoliquidacions de plusvàlues i la
devolució d’ingressos indeguts per valor de 9200.03 €.

Decisió :

SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA
Sense declaració respecte a les costes.

Fermesa :

La resolució judicial és ferma, contra ella no es pot interposar
cap recurs ordinari.”.

10.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 277/2017,
DE 22 DE NOVEMBRE DE 2017, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU Nº 10 DE BARCELONA, ESTIMATÒRIA DEL RECURS
ORDINARI
366/2012
M,
INTERPOSAT
PER
M.
S.
M.
F..
NÚM. EXP. 000149/2017-SEC

“Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional :

JUTJAT
CONTENCIÓS
BARCELONA

Núm. procediment :

Recurs ordinari 366/2012 M

Núm. i data sentència:

6/2018 de 22 de gener de 2018

Part actora :

Arquitectura y Urbanismo de Ëste, SL i M. S. M. F.

Part demandada :

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Cemex España, SA

Lletrat:

E. M. L.

Objecte del procediment :

Acord de l’Ajuntament del 24 de juliol de 2012 que desestima el
recurs de reposició interposat contra l’acord de 13 de març de
2012 que aprova definitivament el Projecte de Reparcel·lació del
sector Masia Barreres II.

Decisió :

ESTIMA el recurs presentat per M. S. M. F. contra l’acord de
l’Ajuntament del 24 de juliol de 2012 que desestima el recurs de
reposició interposat contra l’acord de 13 de març de 2012 que
aprova definitivament el Projecte de Reparcel·lació del sector
Masia Barreres II.
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ADMINISTRATIU

Nº

10

DE

DECLARA la nul·litat de la resolució impugnada en totes les
seves parts.
IMPOSA les costes a l’administració demandada, que no
superaran els 2000 euros.
Fermesa :

Aquesta resolució no és ferma, contra ella es pot interposar
recurs ordinari d’apel·lació.

Acords:

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

PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR
11.

MODIFICAR
LA CLÀUSULA ECONÒMICO-PRESSUPOSTÀRIA DE LA
RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
VIGILÀNCIA I CONTROL D'ACCÉS A LA FIRA DE NOVEMBRE 2017 A BARNA
PORTERS SEGURETAT, S.L., NÚM. EXP. 287/2018/eAJT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Modificar el punt SEGON de la resolució de la Junta de Govern Local de 31
d’octubre de 2017, exp. 000013/2017-CONT
.../...
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 10.4311.2279901 del pressupost del 2017.

.../...
en el sentint de substituir l’aplicació que consta per a fer front a la despesa derivada del
compliment del contracte corresponent al servei de vigilància i control d’accés a la FIRA
DE NOVEMBRE DE 2017, per import de 22.944,62€ VINT-I-DOS MIL NOU-CENTS
QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (BI 18.962,50€ més
21% IVA de 3.982,12€), per l’aplicació 10.4311.2279901 Fires del pressupost 2018.”.
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
INTERVENCIÓ
12.

APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚMERO F/2018/10. NÚM. EXP. 25/2018/EINT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2018/10
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2018/10
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TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament
de dites despeses.”.
TERRITORI I ESPAI URBÀ
URBANISME
13.

LLICÈNCIES D’OBRES I DISCIPLINA. DENEGAR LA SOL·LICITUD
PRESENTADA PER COM. PROP. AV. CUBELLES, 49, ON DEMANA
LLICÈNCIA PER A FER OBRES DE TALAR 4 PINS DE LA ZONA
COMUNITÀRIA A AV. CUBELLES, 49. NÚM. EXP. 001345/2017-OBR.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER.- DENEGAR la llicència sol·licitada per COM. PROP. AV. CUBELLES, 49, per
a TALAR 4 PINS DE LA ZONA COMUNITÀRIA, situat a AV. CUBELLES, 49, d’acord
amb la documentació presentada i amb l’informe tècnic desfavorable que figura
incorporat a l’expedient.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant.”.
14.

LLICÈNCIES D’OBRES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER E. F. A., PER A FER REFORMA
PARCIAL DE L’INTERIOR DE L’EDIFICI AMB AFECTACIÓ ESTRUCTURAL I
FER REPARACIONS DE LA FAÇANA, A L’AV. FRANCESC MACIÀ, 2.
NÚM. EXP. 001381/2017-OBR.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per E. F. A., per a la REFORMA
PARCIAL DE L’INTERIOR DE L’EDIFICI AMB AFECTACIÓ ESTRUCTURAL I PER A
FER REPARACIONS MENORS DE LA FAÇANA, a l’AV. FRANCESC MACIA, 2,
(Exp.001381/2017-OBR) d'acord amb la documentació i projecte presentat i amb els
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:
1.
Caldrà complir amb els requeriments de color i material marcats a l’Ordenança de
la carta de colors de Vilanova i la Geltrú.
2.
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.
3.
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
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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.
4.
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.
5.
Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
6.
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.
7.
Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu.
8.
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.
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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
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora
l’Ajuntament. Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.

de
de
de
de

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 a l’oficina municipal de Recaptació aquest acord, als efecte de la
revisió del càlcul de l’Impost de Construccions i Obres de la carta de pagament TXURAU-202482681, i si s’escau, per a que es faci la devolució del 4% de la diferència entre
el Pressupost d’Execució Material que figurava en el primer projecte presentat, que era
de 110.433,94 €, i del Pressupost d’Execució Material que figura en el projecte que
s’aprova amb el present acord, que és de 21.318,48 €,
TERCER.-NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.
15.

LLICÈNCIES D’OBRES I DISCIPLINA. APROVAR LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER J. E. D., PER A
FER
CANVI D'US DE LOCAL A HABITATGE A C. XORIGUER, 5 01 01.
NÚM. EXP. 000199/2018-OBR

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per J. E. D., per a FER
CANVI D'US DE LOCAL A HABITATGE, a C. XORIGUER,
5 01 01,
(Exp.000199/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els
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informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i
generals:
2.
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.
3.
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.
4.
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.
5.
Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
6.
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.
7.
Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies
dels edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar
integrats arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició
arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu.
8.
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
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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.
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.”.
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16.

LLLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE A LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES
PER DECRET PER DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
NÚM. EXP. D180417.

“LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
1. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. SANTA ANNA, 6 per arranjar
façana, coberta, paret mitgera i pati de l’edifici plurifamiliar, al C. Santa anna,
6 (31/2018)
2. Id. per REFORMES I REHABILITACIONS GRUP 3, SL, per canviar el tub
vist en façana de recollida d’aigües de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, a
la Rbla. Principal, 24 (147/2018)
3. Id. per XXXX, per fer el tancament amb malla de 150*18*30 dels dos solars
per requeriment, al Camí de l’Ortoll, 34 N2-60 i Camí de l’ortoll, 34 N2-46
(284/2018
4. Id. per GRUPO COMPONENTES VILANOVA, SL, per reasfaltar el carrer
interior de la fàbrica, a la Rda. Europa, 24 (271/2018)
5. Id. per XXXX, per construir piscina, al C. La Pallisa, 8 (281/2018)
6. Id. per XXXX, per legalitzar la construcció de la pèrgola al pati de l’habitatge
en compliment de l’expedient de restitució 5/2017, al C. Aneto, 29 (314/2018)
7. Id. per COM. PROP. RBLA. PRINCIPAL, 7, per rehabilitar la façana de
l’edifici inclòs en el pla especial i catàleg, a la Rbla. Principal, 7 (317/2018)
8. Id. per XXXX, per rehabilitar ràfec en façana principal d’habitatge unifamiliar
entre mitgeres amb bastida, al C. Bonaire, 35 (321/2018)
9. Id. per XXXX, per fer el manteniment del mur de l’habitatge, al Poligon, 39 69
(326/2018)
10. Id. per XXXX, per rehabilitar el forjat de planta segona de l’edifici plurifamiliar
entre mitgeres de PB+2PP, al C. Correu, 84 (434/2018)
11. Id. per XXXX, per fer mitgera de les dos parcel·les de la segregació amb
llicència 1418/2017-OBR, al C. Arpiots, 4 (365/2018)
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12. Id. per REFIRNES U REHABILITACIONES GRUP 3, SL per arranjar balcó i
la façana de l’edifici entre mitgeres, al C. Col·legi, 14 (370/2018)
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS
1. Sol·licitud de 100 x 100 FITNES Y BELLEZA, per fer obres de reforma a un
local per instal·lar una acadèmia de preparació física i corporal a l’avinguda
de Jaume Balmes,23. (1047/17).”.
17.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE A LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES
I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT.
NÚM. EXP. CP180417.

“ACTIVITATS
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA
1- Comunicació prèvia d’obertura presentada per LOUPI I ELENA, SL, per instal·lar una
bugaderia autoservei al carrer de Josep Coroleu, 70-74, local 3. (123/2017-act)
2- Comunicació prèvia d’obertura presentada per BAMAE EXPRESS, SL per instal·lar
una activitat de venda de menjars per emportar amb degustació (bar) a la rambla
Principal, 92. (457/16-ACT).2.
SERVEIS VIARIS
18.

RECTIFICAR L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN L’ACORD DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL DEL 13/03/2018, RELATIU A LA UNIFICACIÓ DELS
HORARIS DE LA ZONA BLAVA I VERDA DE LA FAÇANA MARÍTIMA.
NÚM. EXP. 000339/2018-SVI.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent a treballs efectuats el mes
de febrer de 2018, a favor de l’ empresa TRATAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE
LADERAS Y OBRAS,SA amb NIF A64966179 per les obres del projecte “Actuacions de
millora desembocadura del Torrent de Sant Joan Fase II”, corresponent a la factura nº 03
2018/03/22 per import de onze mil cinc-cents vint-i-vuit euros amb cinquanta quatre
cèntims 11.528,54€ ( 9.527,72 € més 2.000,82 € de l’IVA) .
Segon .- Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 50.4590.61914 del vigent
Pressupost Municipal.”.
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COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ
19.

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

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts
pendents de liquidació.
La relació que comença amb C.V.C i finalitza amb G. J. G., S.L.
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat del present acord.”
Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per als
interessos municipals.”.
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents,
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no 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.
ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
SECRETARIA GENERAL
21.

CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL LOT 1 DE LA CONCESSIÓ
DE LA CESSIÓ DEL DOMINI PÚBLIC DE LA ZONA MARITIMOTERRESTRE DE
LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA INSTAL·LACIÓ I
EXPLOTACIÓ DE SIS SERVEIS DE PLATJA. NÚM. EXP. 000022/2017-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Adjudicar a la Sra. A. C. P., amb DNI XXXX, la concessió de la cessió de
domini públic de la zona maritimoterrestre de les platges de Vilanova i la Geltrú, LOT 1,
Platja de Ribes Roges davant del C/ Roger de Llúria, per un període de 8 anys
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prorrogables dos anys més per períodes anuals, amb un cànon anual mínim, de 28.000,€., (VINT-I-VUIT MIL EUROS) no s’aplica l’IVA.
SEGON.- Notificar l’adjudicació als licitadors i requerir a A. C. P.perquè en un màxim de
quinze (15) dies hàbils a comptar del següent en què rebi la notificació de l’adjudicació,
formalitzi la concessió, previ pagament de la taxa de formalització del contracte de
documents administratius, d’acord amb l’ordenança núm. 7, article 6, epígraf 8 i de les
despeses de primer establiment de la clàusula 3.2. del Plec de Clàusules
Administratives Particulars i assumpció del compromís d’adquisició i instal·lació de les
passarel·les segons la clàusula 3.1. de l’esmentat plec. També en el moment de la
formalització de la concessió haurà d’aportar pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc
d’incendi sobre les instal·lacions, així com una assegurança de responsabilitat civil que
doni cobertura als danys personals i materials de tercers i a l’ajuntament per una
quantia mínima de 300.000 euros.
TERCER.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al Perfil del Contractant.
QUART.- Aprovar la minuta de la corresponent concessió que s’adjunta com a Annex
1.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”.
22.

CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL LOT 2 DE LA CONCESSIÓ
DE LA CESSIÓ DEL DOMINI PÚBLIC DE LA ZONA MARITIMOTERRESTRE DE
LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA INSTAL·LACIÓ I
EXPLOTACIÓ DE SIS SERVEIS DE PLATJA. NÚM. EXP. 000022/2017-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Adjudicar al Sr. J. R. R. M., amb DNI XXXX, la concessió de la cessió de
domini públic de la zona maritimoterrestre de les platges de Vilanova i la Geltrú, LOT 2,
Platja de Ribes Roges davant del C/ Joan d’Àustria, per un període de 8 anys
prorrogables dos anys més per períodes anuals, amb un cànon anual mínim, de 21.090,€., (VINT-I-UN MIL NORANTA EUROS) no s’aplica l’IVA.
SEGON.- Notificar l’adjudicació als licitadors i requerir a J. R. R. M., perquè en un màxim
de quinze (15) dies hàbils a comptar del següent en què rebi la notificació de
l’adjudicació, formalitzi la concessió, previ pagament de la taxa de formalització del
contracte de documents administratius, d’acord amb l’ordenança núm. 7, article 6,
epígraf 8 i de les despeses de primer establiment de la clàusula 3.2. del Plec de
Clàusules Administratives Particulars i assumpció del compromís d’adquisició i
instal·lació de les passarel·les segons la clàusula 3.1. de l’esmentat plec. També en el
moment de la formalització de la concessió haurà d’aportar pòlissa d’assegurança que
cobreixi el risc d’incendi sobre les instal·lacions, així com una assegurança de
responsabilitat civil que doni cobertura als danys personals i materials de tercers i a
l’ajuntament per una quantia mínima de 300.000 euros.
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TERCER.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al Perfil del Contractant.
QUART.- Aprovar la minuta de la corresponent concessió que s’adjunta com a Annex
1.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”.
23.

CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL LOT 3 DE LA CONCESSIÓ
DE LA CESSIÓ DEL DOMINI PÚBLIC DE LA ZONA MARITIMOTERRESTRE DE
LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA INSTAL·LACIÓ I
EXPLOTACIÓ DE SIS SERVEIS DE PLATJA. NÚM. EXP. 0000022/2017-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:

ACORD
“PRIMER.- Adjudicar a l’empresa MIANMA PLATJA S.L. , amb NIF B66839424, la
concessió de la cessió de domini públic de la zona maritimoterrestre de les platges de
Vilanova i la Geltrú, LOT 3, Platja de Ribes Roges davant del parc de Ribes Roges, per un
període de 8 anys prorrogables dos anys més per períodes anuals, amb un cànon anual
mínim, de 48.000,- €., (QUARANTA-VUIT MIL EUROS) no s’aplica l’IVA.
SEGON.- Notificar l’adjudicació als licitadors i requerir a MIANMA PLATJA S.L., perquè en
un màxim de quinze (15) dies hàbils a comptar del següent en què rebi la notificació de
l’adjudicació, formalitzi la concessió, previ pagament de la taxa de formalització del
contracte de documents administratius, d’acord amb l’ordenança núm. 7, article 6,
epígraf 8 i de les despeses de primer establiment de la clàusula 3.2. del Plec de
Clàusules Administratives Particulars i assumpció del compromís d’adquisició i
instal·lació de les passarel·les segons la clàusula 3.1. de l’esmentat plec. També en el
moment de la formalització de la concessió haurà d’aportar pòlissa d’assegurança que
cobreixi el risc d’incendi sobre les instal·lacions, així com una assegurança de
responsabilitat civil que doni cobertura als danys personals i materials de tercers i a
l’ajuntament per una quantia mínima de 300.000 euros.
TERCER.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al Perfil del Contractant.
QUART.- Aprovar la minuta de la corresponent concessió que s’adjunta com a Annex
1.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”.
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24.

ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL LOT 4 DE LA CONCESSIÓ DE LA CESSIÓ
DEL DOMINI PÚBLIC DE LA ZONA MARITIMOTERRESTRE DE LES PLATGES
DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ DE SIS
SERVEIS DE PLATJA. NÚM. EXP. 0000022/2017-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Adjudicar al Sr. M. C. P., amb NIF XXXX, la concessió de la cessió de domini
públic de la zona maritimoterrestre de les platges de Vilanova i la Geltrú, LOT 4, Platja de
Sant Cristòfol, per un període de 8 anys prorrogables dos anys més per períodes anuals,
amb un cànon anual mínim, de 58.000,- €., (CINQUANTA-VUIT MIL EUROS) no s’aplica
l’IVA.
SEGON.- Notificar l’adjudicació als licitadors i requerir a M. C. P., perquè en un màxim de
quinze (15) dies hàbils a comptar del següent en què rebi la notificació de l’adjudicació,
formalitzi la concessió, previ pagament de la taxa de formalització del contracte de
documents administratius, d’acord amb l’ordenança núm. 7, article 6, epígraf 8 i de les
despeses de primer establiment de la clàusula 3.2. del Plec de Clàusules
Administratives Particulars i assumpció del compromís d’adquisició i instal·lació de les
passarel·les segons la clàusula 3.1. de l’esmentat plec. També en el moment de la
formalització de la concessió haurà d’aportar pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc
d’incendi sobre les instal·lacions, així com una assegurança de responsabilitat civil que
doni cobertura als danys personals i materials de tercers i a l’ajuntament per una
quantia mínima de 300.000 euros.
TERCER.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al Perfil del Contractant.
QUART.- Aprovar la minuta de la corresponent concessió que s’adjunta com a Annex
1.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”.
25.

CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL LOT 5 DE LA CONCESSIÓ
DE LA CESSIÓ DEL DOMINI PÚBLIC DE LA ZONA MARITIMOTERRESTRE DE
LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA INSTAL·LACIÓ I
EXPLOTACIÓ DE SIS SERVEIS DE PLATJA. NÚM. EXP. 000022/2017-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
PRIMER.- Adjudicar al Sr. A. C. F., amb NIF XXXX, la concessió de la cessió de domini
públic de la zona maritimoterrestre de les platges de Vilanova i la Geltrú, LOT 5, Platja del
Prat de Vilanova davant del carrer de la Nansa, per un període de 8 anys prorrogables
dos anys més per períodes anuals, amb un cànon anual mínim, de 20.000,- €., (VINT MIL
EUROS) no s’aplica l’IVA.
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SEGON.- Notificar l’adjudicació als licitadors i requerir a A. C.F., perquè en un màxim de
quinze (15) dies hàbils a comptar del següent en què rebi la notificació de l’adjudicació,
formalitzi la concessió, previ pagament de la taxa de formalització del contracte de
documents administratius, d’acord amb l’ordenança núm. 7, article 6, epígraf 8 i de les
despeses de primer establiment de la clàusula 3.2. del Plec de Clàusules
Administratives Particulars i assumpció del compromís d’adquisició i instal·lació de les
passarel·les segons la clàusula 3.1. de l’esmentat plec. També en el moment de la
formalització de la concessió haurà d’aportar pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc
d’incendi sobre les instal·lacions, així com una assegurança de responsabilitat civil que
doni cobertura als danys personals i materials de tercers i a l’ajuntament per una
quantia mínima de 300.000 euros.
TERCER.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al Perfil del Contractant.
QUART.- Aprovar la minuta de la corresponent concessió que s’adjunta com a Annex
1.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”.

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 10.02 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general.

Neus Lloveras Massana

Marcel·lí Pons Duat
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