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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE 
JUNY DE 2016 

 
Acta núm. 23 
 
Assistents: 

 
   
             NEUS LLOVERAS MASSANA 
             GLÒRIA GARCÍA PRIETO 

                                                GERARD LLOBET I SÁNCHEZ 
             JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
             GISELA VARGAS I REYES  
              

     
SECRETARI   
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR 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 regidora Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA excusa la seva assistència. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria. 

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

1. FE PÚBLICA I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31 DE MAIG DE 2016. 

 
S’aprova l’acta ordinària de la Junta de Govern Local de data 31 de maig de 2016 per 
unanimitat dels assistents. 
 
 

2. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER 
INFRACCIÓ DEL CODI DE CONSUM DE CATALUNYA AL NO ACCEPTAR 
MONEDA EN CURS D’UNA CONSUMIDORA. EXP. NÚM. 000240/2015-UES. 
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S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
“PRIMER: IMPOSAR a MERCADONA, SA, amb NIF A4610383-4, la sanció de multa 
de mil cinc-cents euros (1.500 €) per infracció de l’article 331.3.c ) de la Llei 22/2010 
de 20 de juliol del Codi de Consum de Catalunya , on s’estableix que “Restringir o 
limitar a quantitat o qualitat real de les prestacions, o causar qualsevol mena de 
discriminació per raó de les condicions, els mitjans o les formes de pagament dels 
béns o serveis” 
 
SEGON: REQUERIR a MERCADONA, SA, amb NIF A4610383-4, perquè faci efectiu 
el pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
No obstant, es reduirà en un 25% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
 
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs 
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes 
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
 

3. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER 
INFRACCIÓ DEL CODI DE CONSUM DE CATALUNYA, AL NO DONAR 
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RESPOSTA A LA RECLAMACIÓ D’UNA USUÀRIA QUE DEMANAVA 
INFORMACIÓ SOBRE EL DEUTE RECLAMAT PER L’EMPRESA. EXP. NÚM. 
000081/2015-UES. 

 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER: IMPOSAR a LINDORFF HOLDING SPAIN SA, amb NIF A8612814-7, la 
sanció de multa de mil cinc-cents euros (1.500 €) per infracció de l’article 331.6 a)  
del Codi de Consum de Catalunya.  
 
SEGON: REQUERIR a LINDORFF HOLDING SPAIN SA, amb NIF A8612814-7, 
perquè faci efectiu el pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta 
document de pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
No obstant, es reduirà en un 25% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
 
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs 
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes 
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
 

4. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER 
INFRACCIÓ DE EN MATÈRIA DE CONSUM INICIADA PER UN CONSUMIDOR 
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QUE DEMANAVA RETORN DEL IMPORT DE LA REPARACIÓ. EXP. 
000076/2015-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
“PRIMER: IMPOSAR a NOVATECNIC REPARACIONES E INSTALACIONES, SL, 
amb NIF B6577705-4, la sanció de multa de cent cinquanta euros (150 €) per infracció 
de l’article 331-6-c del Codi de Consum de Catalunya, ”Incomplir els requeriments, les 
citacions i les mesures adoptades per l’Administració, incloses les de caràcter 
provisional” 
 
 
SEGON: REQUERIR a NOVATECNIC REPARACIONES E INSTALACIONES, SL, 
amb NIF B6577705-4, perquè faci efectiu el pagament de la sanció imposada. A 
aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les condicions i terminis 
per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
No obstant, es reduirà en un 25% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
 
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs 
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes 
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
 

5. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 
D’INCOACIÓ 48/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
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PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA RBLA. EXPOSICIÓ, 49 
(TALLERS RENFE) PEL MAL ESTAT DE LA VORERA EL DIA 23 D’OCTUBRE 
DE 2015. 

 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial 
de l’Administració núm. 48/16-REC instat per la senyora amb DNI 52425448 F, pels 
danys causats  per caiguda a la RBLA. EXPOSICIO,   49, com a conseqüència del mal 
estat de la vorera el dia 23 d’octubre de 2015 i SUSPENDRE la tramitació de 
l’expedient fins a l’estabilització de les lesions. 
 
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 

 

 
4/4/16 

 
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 
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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. 
 
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.” 
 
 

6. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 
DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT D’EXPEDIENT 91/15-REC DE 
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
VEHICLE RENAULT LAGUNA 2992-DCF, AMB LA GRUA MUNICIPAL, EL DIA 
1 D’AGOST DE 2015. 

 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per la senyora amb DNI 38061643 R contra aquest Ajuntament. 
 
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.” 
 

7. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 
DE RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA 70/14-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A LA PARADA NÚM. 6 DEL 
MERCAT DEL CENTRE, A CAUSA DE FILTRACIONS D’AIGUA PER LA 
TEMPESTA DEL DIA 7 DE JULIOL DE 2014. 

 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
“PRIMER. Declarar la procedència de la indemnització a la interessada, amb DNI 
52217978 C, en la quantitat de 436,21 euros (QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS 
AMB VINT-I-UN CÈNTIMS D’EURO) pels danys soferts, els quals aniran a càrrec de la 
partida 07.9203.2260401 “Responsabilitat patrimonial” d’aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, i als departaments de 
Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament. 
 
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.” 
 
 

8. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 
DE RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA D’EXPEDIENT 3/15-REC DE RECLAMACIÓ 
DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL PÀRQUING DE LA 
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COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL PÀRQUING DEL CARRER HAVANA, 20, 
CAUSATS PEL FILTRACIONS D’AIGUA DEGUT A LA MANCA 
D’IMPERMEABILITZACIÓ DE LA PL. ENRIC CRISTÒFOL RICART, EL DIA 7 
DE JULIOL DE 2014.  

 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar la procedència de la indemnització a favor de l’interessat, 
representat per l’advocat Sr. EDUARD CALABRIA MARIMON, en la quantitat de 300, 
22 euros més interessos  (TRES-CENTS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS 
D’EURO MÉS INTERESSOS) pels danys soferts, els quals aniran a càrrec de la 
partida  07.9203.2260401 “Responsabilitat patrimonial” d’aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, i als departaments de 
Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament. 
 
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. “ 
 

 
9. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA 31/15-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS CAUSATS AL SEU 
VEHICLE MEGANE, AMB MATRÍCULA 0719 BDH PER LA CAIGUDA D’UN 
CONTENIDOR A L’AV. VILAFRANCA DEL PENEDÈS EL DIA 8 DE FEBRER 
DE 2015. 

 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMER. Declarar la procedència de la indemnització a la persona reclamant amb 
DNI 47633687-C, en la quantitat de 291,95 EUROS (DOS-CENTS NORANTA-UN 
EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO) sense IVA, pels danys soferts, els 
quals aniran a càrrec de la partida 07.9203.2260401 “Responsabilitat patrimonial” 
d’aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, i als departaments de 
Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament. 
 
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.” 
 
 

10.  RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 
DE RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA 32/15-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS CAUSATS A LA 
MOTOCICLETA HONDA SCOOPY 75, AMB MATRÍCULA B-6570-OC, 
CAUSATS PER UNA CARROSSA DE LA CAVALCADA DELS REIS MAGS, 
ESTACIONADA AL C. SANTA MAGDALENA, 46-48, EN DATA 5 DE GENER 
DE 2015. 

 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
“PRIMER. Declarar la procedència de la indemnització a l’interessat, amb DNI 
47633018 H, en la quantitat de TRES-CENTS SETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS 
D’EURO (316,09 euros) pels danys soferts, els quals aniran a càrrec de la partida 
07.9203.2260401 “Responsabilitat patrimonial” d’aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, i als departaments de 
Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament. 
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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.” 
 
 

11. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ACORD 
DE RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA 79/15-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A LES MERCADERIES DE 
CONGELATS CADÍ DIPOSITATS A LA CÀMERA DEL MERCAT MUNICIPAL 
DEL CENTRE, EN DATA 7 DE JULIOL DE 2015.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
“PRIMER. ACUMULAR els procediments de responsabilitat patrimonial dels 
expedients núm. 000067/2015-REC i 000079/2015-REC formulats pel reclamant amb 
DNI 33874939-X contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON Declarar la procedència de la indemnització a favor del senyor amb DNI 
33874939-X, en la quantitat total de VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS VUITANTA-
NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (24.589,54€) pels danys 
soferts. Dels quals MIL QUATRE-CENTS EUROS (1.400€) en concepte de franquícia 
dels dos expedients, aniran a càrrec de la partida 07-9203.2260401 “Responsabilitat 
patrimonial” d’aquest Ajuntament. I els VINT-I-TRES MIL CENT VUITANTA-NOU 
EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS restants aniran a càrrec de la partida 
10.4312.21202. Mercats d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord a la part interessada, i als departaments de 
Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament. 
 
QUART. 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 
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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. 
 
CINQUÈ. 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. 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.” 
 
 

12. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 
DE RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA 115/15-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE QUAN 
ESTACIONAVA, DEGUT A L’ESTAT DEL BORDÓ DE LA VORERA DE LA 
RBLA. JOAN BAPTISTA PIRELLI, 86-88, EN DATA 12 DE SETEMBRE DE 
2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
“PRIMER. Declarar la procedència de la indemnització a la senyora amb DNI 
52213975-L, en la quantitat de CENT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS D’EURO  
(100,30 €) pels danys soferts, els quals aniran a càrrec de la partida  07.9203.2260401 
“Responsabilitat patrimonial” d’aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, i als departaments de 
Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament. 
 
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.” 
 
 

13. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA COMPAREIXENÇA I 
DESIGNA LLETRADA AL PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 35/2016-B1 QUE 
TRAMITA EL   JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU   NÚMERO 16  DE 
BARCELONA INTERPOSAT EN RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL. NÚM. EXP. 0000149/2016-SEC. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
“Primer.- Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment 35/2016-B1 
interposat per la Sra. XXXX per una quantia de 143,935,57€.  
 
Segon.- Designar al lletrat de la companyia asseguradora ZURICH, Sr. Jordi Sellarés 
i Valls per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en 
l’esmentat procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar.  
 
Tercer.- Designar al procurador dels Tribunals, Sra. Laura de Manuel Tomás, pel cas 
de ser necessària la seva intervenció en el procediment. 
 
Quart.-  Emplaçar la companyia asseguradora ZURICH perquè pugui personar-se en 
el procediment . 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el present Acord al lletrat i procurador a l’acord Segon i Tercer 
anteriors, així com a la responsable de la Unitat Administrativa i Jurídica de Serveis 
Viaris, Sra. Dolors Moyano Campaña, als efectes que presti l’assessorament 
necessari i preparin l’expedient administratiu i la documentació pertinent per a la 
correcta defensa jurídica del lletrat designat. 
 
Quart.-  NOTIFICAR el present Acord al lletrat i procurador a l’acord Segon i Tercer 
anteriors, així com a la Sra. Dolors Moyano Campaña, als efectes que presti 
l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la documentació 
pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat designat.” 
 
 

14. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’OPOSICIÓ I DESIGNA 
LLETRADA EN  L’INCIDENT DE NUL·LITAT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 
257/2016 DE LA SECCIÓ 3ª DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DE DATA 13 
D’ABRIL DE 2016 QUE ESTIMA EL RECURS D’APEL·LACIÓ DE GALZE 
URBÀ, SL. NÚM. EXP. 000159/2016-SEC. 
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S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“Primer. Presentar un incident de nul·litat d’actuacions de la sentència núm. 257/2016 
de la secció 3ª de la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya de data 13 d’abril de 2016 que estima el Recurs d’apel·lació de GALZE 
URBÀ, SL. contra la Sentència núm. 77 de  12 d’abril de 2013 recaiguda en el Recurs 
Contenciós Administratiu 201/2008 del Jutjat contenciós núm. 5 de Barcelona 
 
Segon. Designar als lletrats, Sr. Pablo F. Navarro Fernández i Sra. Montserrat Roca 
Bassadel despatx PwC (Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, 
S.L.), per a que assumeixi la representació i la defensa de l’Ajuntament en l’esmentat 
incident. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar.  
 
Tercer. L’import de la contractació serà de 3.000€ més IVA, en total 3.630 €, dels 
quals: 1.500€ seran assumits per la partida pressupostària de Secretaria (Defensa 
jurídica 2016 07 9203 22799) i els 1.500€ restants, més l’IVA del 21%, que són 630 € 
fins a arribar a la quantia de 2.130€, aniran a càrrec de la partida d’urbanisme 
“40.1500.2269901 Gestió administrativa, registral i tècnicojurídica” 
 
En quan a la forma de pagament, la mateixa s’efectuarà de conformitat amb allò 
establert als Criteris Orientadors de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona de la 
següent forma: 
 
  Estudi i període de controvèrsia: 60% 
  Per la fase probatòria: 20% 
  Per a la formulació de conclusions escrites: 20% 
 
 
Quart. Notificar la present resolució als lletrats designats a l’acord segon anterior, així 
com al Cap de Serveis Jurídics-Administratius d’Urbanisme, als efectes que prestin 
l’assessorament necessari i preparin la documentació pertinent per a que el lletrat 
designat pugui portar a terme una correcta defensa jurídica dels interessos 
municipals.” 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 

15. RECURSOS HUMANS. MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE 
TREBALL APROVAT PEL PLE DE 21 DE DESEMBRE DE 2015. EXP. NÚM.  
351/2015-RH. 

 
 
Aquest punt s’ha tractat en audiència pública i s’ha aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
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“PRIMER. Modificar l’acord de modificació del Catàleg de Llocs de Treball aprovat pel 
Ple de 21 de desembre de 2015 en els punts Primer de la lletra o) a la v), quedant 
redactat de la forma següent:  
 
1) Modificar el lloc de treball d’Agent de la Policia Local, que figurarà al catàleg de la 

següent manera: 
                                                                     C.E.segons  CE Nocturnitat  C.Específic 

Denominació del lloc           Punts   Grup   C Destí   manual         i Festivitat      Total                   Total 
Agent de la Policia Local     244     C2        17     15.436,77€   3.046,32€    18.483,09€   32.073,73€ 
  
 Factors de valoració: A113, A122, A21, A32, B11, B22, C12, C21, C32, D10, D222, D321, 
 1mb. 
 

Origen i règim d’aplicació de l’import  del complement específic:  
 
El complement específic de 244 punts sense nocturnitat i festivitat és de 15.436,77€. 
La nocturnitat i festivitat inclosa en el complement específic és de  3.046,32€. Aquest 
import està integrat per 2.091,31€ de 48 dies treball en dissabtes i diumenges i 
955,01€ de nocturnitat de 72 nits. 
 
La proposta d’aquest increment esta condicionada a les situacions següents: 

- Que serà provisional fins a tenir les noves valoracions de llocs de treball realitzada 
per la Diputació de Barcelona, i no donarà lloc, en cap cas, al cobrament d’un 
Complement Personal Transitori Absorbible en cas què s’hagi de disminuir la 
retribució. 

- Que es percebrà fins que hi hagi una sentència judicial, en aquesta matèria, 
derivada dels contenciosos presentats pels sindicats, que comporti una resolució 
diferent a la proposada. És a dir, cas de què l’Ajuntament per sentència hagi de 
pagar als policies locals els plusos de dissabte i diumenge i de nocturnitat, o bé als 
policies de barri el plus de penositat o altres, l’increment proposat es reduirà en 
relació amb el col·lectiu que hagi quedat concernit favorablement per la sentència. 

 
 
2) Iniciar els tràmits per a la creació d’un lloc de treball d’Agent Interí de la Policia 

Local,  mantenint el factor A112 de competència bàsica, i tenint en compte que no 
porten arma, ni fan nocturnitat. 

 
 
3) Modificar el lloc de treball de Caporal de la Policia Local, que figurarà al catàleg de 

la següent manera: 
 
                                                                C.E.segons  CE Nocturnitat  C.Específic 

   Denominació del lloc       Punts  Grup  C Destí   manual         i Festivitat      Total                      Total 
   Caporal Policia Local     307     C2        18     19.099,92€   3.046,32€    22.146,24€      36.051,88€ 

 
  
Factors de valoració: A113, A122, A22, A32, B12, B22, C12, C21, C32, D112, D222, D321, 
1mb. 
 
Origen i règim d’aplicació de l’import del complement específic: 
 
El complement específic de 307 punts sense nocturnitat i festivitat és de 19.099,92€. 
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La nocturnitat i festivitat inclosa en el complement específic és de 3.046,32€. Aquest 
import està integrat per 2.091,31€ de 48 dies treball en dissabtes i diumenges i 
955,01€ de nocturnitat de 72 nits. 
 
La proposta d’aquest increment esta condicionada a les situacions següents: 

- Que serà provisional fins a tenir les noves valoracions de llocs de treball realitzada 
per la Diputació de Barcelona, i no donarà lloc, en cap cas, al cobrament d’un 
Complement Personal Transitori Absorbible en cas què s’hagi de disminuir la 
retribució. 

- Que es percebrà fins que hi hagi una sentència judicial, en aquesta matèria, 
derivada dels contenciosos presentats pels sindicats, que comporti una resolució 
diferent a la proposada. És a dir, cas de què l’Ajuntament per sentència hagi de 
pagar als policies locals els plusos de dissabte i diumenge i de nocturnitat, o bé als 
policies de barri el plus de penositat o altres, l’increment proposat es reduirà en 
relació amb el col·lectiu que hagi quedat concernit favorablement per la sentència. 

 
4) En relació a la creació de nous llocs de treball corresponents a la lletra q) a la v) de 

l’acord del Ple de 21 de desembre de 2015, es modifica l’import del Complement 
Específic de manera que es deixa sense efecte la part corresponent a aspectes de 
dedicació, i continuarà vigent en tota la resta les modificacions aprovades aquests 
llocs de treball, si bé els correspondrà el complement de l’apartat següent. Dels 
llocs de treball corresponent a la lletra q) a la v) de l’acord de Ple del 21 de 
desembre de 2015, cal entendre que es creen els llocs de treball de:  
- 1 Tècnic/a Auxiliar de Convivència i Equitat C1-17 amb 178 punts CE 

10.314,54€ (lletra t)). 
- 3 Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-21 amb 283 punts CE 11.302,16€ 

(lletra u i v)). 
 

La resta de llocs de treball (lletres q), r) i s)) queden en la mateixa situació que en 
el catàleg vigent abans de les seves modificacions. 

 
5) Crear un complement retributiu, provisional i transitori fins a la valoració de llocs de 

treball, que es percebrà per les persones que ocupin els llocs de treball que a 
continuació es detallen, quan es donin les circumstàncies especificades i per les 
motivacions que s’exposen en cada cas: 

 
5.1) Complement retributiu pel Tècnic/a Mig Enginyeria A2 23 amb 379 punts. 
Complement retributiu de 1.360,80€ anual. 
 
Origen, justificació i règim d’aplicació del complement retributiu:  
 
a)  Origen: ve motivat per la disponibilitat per realitzar treballs en horaris nocturns i de 

caps de setmana. La freqüència no es pot determinar amb exactitud segons un 
quadrant, perquè depèn de les actuacions que es planteja el Servei pels 
requeriments de les activitats que tenen lloc a la ciutat. 

b)  Justificació: per comparació interna de la persona que ocupava aquest lloc de 
treball anteriorment, que percebia una complement pel mateix import. 

c)  Justificació: 

1. L’atorgament del Complement Retributiu comportarà que la persona que ocupi 
el lloc de treball no tindrà dret als complements que el Conveni/Pactes 
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estableix per jornada partida, dissabte o diumenge, festius i a més a més el 
treball s’efectuarà amb autoregulació horària sense dret a percepció ni 
compensació de treballs extraordinaris, quan es realitzin les tasques pròpies 
del lloc de treball que s’han detectat en l’expedient de revisió i valoració del lloc 
de treball. 

2. La vigència del Complement Retributiu queda sotmesa al resultat de la 
valoració de llocs de treball de propera realització, de manera que si la nova 
valoració de llocs de treball considerada que el lloc de treball ha de tenir una 
retribució per tots els conceptes inferior a l’actual Complement Específic més el 
complement retributiu que s’atorga, no es mantindrà aquesta quantitat de 
complement retributiu com a Complement Personal Transitori Absorbible. 

 
5.2) Complement retributiu per l’Inspector/a de Serveis viaris C1-19 amb 219 punts. 
Complement retributiu de 1.360,80€ bruts anuals. 
 
Origen, justificació i règim d’aplicació del complement retributiu: 
 
a)  Origen: ve motiva per l’exigència de disponibilitat per treballar tardes pactades i 

disponibilitat per solucionar incidències fora de l’horari habitual. La freqüència no 
es pot determinar amb exactitud segons un quadrant, perquè depèn de les 
actuacions que es planteja el Servei, pels requeriments de les incidències que 
tenen lloc a la ciutat. 

b)  Justificació: per comparació interna, al tractar-se d’un tema de disponibilitat 
s’equipara al cas anterior del Tècnic/a Mig d’’Enginyeria (activitats). 

c)  Règim d’aplicació: 

1. L’atorgament del Complement Retributiu comportarà que la persona que ocupi 
el lloc de treball no tindrà dret als complements que el Conveni/Pactes 
estableix per jornada partida, dissabte o diumenge, festius i a més a més el 
treball s’efectuarà amb autoregulació horària sense dret a percepció ni 
compensació de treballs extraordinaris, quan es realitzin les tasques pròpies 
del lloc de treball que s’han detectat en l’expedient de revisió i valoració del lloc 
de treball. 

2. La vigència del Complement Retributiu queda sotmesa al resultat de la 
valoració de llocs de treball de propera realització, de manera que si la nova 
valoració de llocs de treball considerada que el lloc de treball ha de tenir una 
retribució per tots els conceptes inferior a l’actual Complement Específic més el 
complement retributiu que s’atorga, no es mantindrà aquesta quantitat de 
complement retributiu com a Complement Personal Transitori Absorbible. 

 
 5.3) Complement retributiu pel Tècnic/a Especialista Comunicació  C1-19 amb 219 
punts: 
Complement retributiu de 1.360,80€. 
   
Origen, justificació i règim d’aplicació del complement retributiu: 
 
a)  Origen: ve motivat per l’exigència de disponibilitat per treballar tardes i caps de 

setmana per atendre l’actualitat dels actes municipal fora de l’horari habitual. La 
freqüència no es pot determinar amb exactitud segons un quadrant, perquè depèn 
de les diferents actuacions que es planteja el Servei amb motiu dels diferents actes 
de totes les Regidories Municipals. 
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b)  Justificació: per comparació interna, al tractar-se d’un tema de disponibilitat 
s’equipara al cas anterior del Tècnic/a Mig d’’Enginyeria (activitats), Inspector/a de 
Servies Viaris, Tècnic/a Mig de Convivència  i Equitat i Tècnic/a Auxiliar de 
Convivència i Equitat. 

c)  Règim d’aplicació: 

1. L’atorgament del Complement Retributiu comportarà que la persona que ocupi 
el lloc de treball no tindrà dret als complements que el Conveni/Pactes 
estableix per jornada partida, dissabte o diumenge, festius i a més a més el 
treball s’efectuarà amb autoregulació horària sense dret a percepció ni 
compensació de treballs extraordinaris, quan es realitzin les tasques pròpies 
del lloc de treball que s’han detectat en l’expedient de revisió i valoració del lloc 
de treball. 

2. La vigència del Complement Retributiu queda sotmesa al resultat de la 
valoració de llocs de treball de propera realització, de manera que si la nova 
valoració de llocs de treball considerada que el lloc de treball ha de tenir una 
retribució per tots els conceptes inferior a l’actual Complement Específic més el 
complement retributiu que s’atorga, no es mantindrà aquesta quantitat de 
complement retributiu com a Complement Personal Transitori Absorbible. 

 
 
5.4) Complement retributiu pel Tècnic/a Auxiliar Convivència i EquitatC1-17 amb 
178 punts:  
Complement retributiu de 1.360,80€ bruts anuals. 
  
Origen, justificació i règim d’aplicació del complement retributiu: 
 
a) Origen: ve motivat per l’ exigència de disponibilitat d’activitats programades a les 

tardes i els caps de setmana fora de l’horari habitual. La freqüència no es pot 
determinar amb exactitud segons un quadrant, perquè depèn  de les activitats que 
programa la Regidoria. 

b) Justificació: per comparació interna per la disponibilitat fora de l’horari habitual de 
treball, s’equipara als casos tractats anteriorment del Tècnic/a Mig d’Enginyeria 
(activitats), Inspector/a de Serveis Viaris (gestió d’incidències) i Tècnic/a Mig de 
Convivència. 

c) Règim d’aplicació: 

1.  L’atorgament del Complement Retributiu comportarà que la persona que ocupi 
el lloc de treball no tindrà dret als complements que el Conveni/Pactes 
estableix per jornada partida, dissabte o diumenge, festius i a més a més el 
treball s’efectuarà amb autoregulació horària sense dret a percepció ni 
compensació de treballs extraordinaris, quan es realitzin les tasques pròpies 
del lloc de treball que s’han detectat en l’expedient de revisió i valoració del lloc 
de treball. 

2.  La vigència del Complement Retributiu queda sotmesa al resultat de la 
valoració de llocs de treball de propera realització, de manera que si la nova 
valoració de llocs de treball considerada que el lloc de treball ha de tenir una 
retribució per tots els conceptes inferior a l’actual Complement Específic més el 
complement retributiu que s’atorga, no es mantindrà aquesta quantitat de 
complement retributiu com a Complement Personal Transitori Absorbible. 
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5.5) Complement retributiu pel Tècnic/a Mig Convivència i Equitat A2-21 amb 283 
punts. 
Complement retributiu de 1.360,80€ bruts anuals.  
                                                                                     
Origen, justificació i règim d’aplicació del complement retributiu: 
 
a) Origen: fe motivat per l’ exigència de disponibilitat d’activitats programades a les 

tardes i els caps de setmana fora de l’horari habitual. La freqüència no es pot 
determinar amb exactitud segons un quadrant, perquè depèn  de les activitats que 
programa la Regidoria. 

b) Justificació: per comparació interna, la disponibilitat fora de l’horari habitual de 
treball, s’equipara als casos tractats anteriorment del Tècnic/a Mig d’Enginyeria 
(activitats) i del Inspector/a de Serveis Viaris (gestió d’incidències). 

c) Règim d’aplicació: 

1.  L’atorgament del Complement Retributiu comportarà que la persona que ocupi 
el lloc de treball no tindrà dret als complements que el Conveni/Pactes 
estableix per jornada partida, dissabte o diumenge, festius i a més a més el 
treball s’efectuarà amb autoregulació horària sense dret a percepció ni 
compensació de treballs extraordinaris, quan es realitzin les tasques pròpies 
del lloc de treball que s’han detectat en l’expedient de revisió i valoració del lloc 
de treball. 

2.  La vigència del Complement Retributiu queda sotmesa al resultat de la 
valoració de llocs de treball de propera realització, de manera que si la nova 
valoració de llocs de treball considerada que el lloc de treball ha de tenir una 
retribució per tots els conceptes inferior a l’actual Complement Específic més el 
complement retributiu que s’atorga, no es mantindrà aquesta quantitat de 
complement retributiu com a Complement Personal Transitori Absorbible. 

 
5.6) Complement retributiu pel Tècnic/a Mig Convivència i Equitat A2-21 amb 283 
punts: 
Complement de 1.947,12€ bruts anuals. 
  
Origen, justificació i règim d’aplicació del complement retributiu: 
 
a) Origen: ve motivat per exigència de disponibilitat per les funcions de coordinació, 

assistència a reunions fora de l’horari de treball, pel desenvolupament de les 
funcions de supervisió i coordinació fora de l’horari habitual i per les activitats 
programades a les tardes i els caps de setmana fora de l’horari habitual. La 
freqüència no es pot determinar amb exactitud segons un quadrant, perquè depèn  
de les activitats que programa la Regidoria. 

b) Justificació: per comparació interna, s’equipara al complement que estan perceben 
Treballadors Socials i Educadors Socials  que realitzen treballs de coordinació i 
supervisió fora de l’horari habitual de treball. 

c) Règim d’aplicació:  

1.  L’atorgament del Complement Retributiu comportarà que la persona que ocupi 
el lloc de treball no tindrà dret als complements que el Conveni/Pactes 
estableix per jornada partida, dissabte o diumenge, festius i a més a més el 
treball s’efectuarà amb autoregulació horària sense dret a percepció ni 
compensació de treballs extraordinaris, quan es realitzin les tasques pròpies 
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del lloc de treball que s’han detectat en l’expedient de revisió i valoració del lloc 
de treball. 

2.  La vigència del Complement Retributiu queda sotmesa al resultat de la 
valoració de llocs de treball de propera realització, de manera que si la nova 
valoració de llocs de treball considerada que el lloc de treball ha de tenir una 
retribució per tots els conceptes inferior a l’actual Complement Específic més el 
complement retributiu que s’atorga, no es mantindrà aquesta quantitat de 
complement retributiu com a Complement Personal Transitori Absorbible. 

  
SEGON. Desestimar les al·legacions pel sindicat SFP-CSL i per CCOO, de data 15 de 
febrer de 2016 en relació a l’acord de modificació de llocs de treball aprovat al Ple de 
21 de desembre de 2015, excepte en tot allò que s’hagi admès o acceptat en els 
apartats anteriors segons l’Informe del Servei de Recursos Humans, referit en l’apartat 
7è dels Fonaments de Dret de la present resolució. 
 
TERCER. Modificar el lloc de treball d’Agent i Caporal de la Policia Local, que es 
classificaran en el grup professional C1, deduint la diferència retributiva de les 
retribucions complementàries i quedarà de la forma següent: 

 
 
 
QUART. Resumir totes les modificacions del catàleg de llocs de treball derivades de 
les accions anteriors aprovades en el present acord que es concreten en el format que 
utilitza l’Ajuntament pel seu Catàleg de llocs de treball que és el següent: 
 
 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ punts GP CD 
Salari 
Base 

Complement 
de Destí 

Complement 
Específic 

TOTAL 

 

                 
GRUP CLASSIFICACIÓ A2                

Tècnic/a Mig d'Enginyeria  379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 1 
Tècnic/a Mig de Convivència 
i Equitat 283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 2 

GRUP CLASSIFICACIÓ C1                

Inspector/a de Serveis Viaris 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 3 
Tècnic/a Especialista 
Comunicació 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 4 

Caporal/a Policia Local 307 C1 18 9.884,84 5.527,06 20.639,98 36.051,88 5 

Lloc de treball Punts Grup 
Prof. 

Sou 
base CD CE Manual 

 CE   
 Nocturnitat      

i i Festivitat   
Total 

Agent Policia 
Local amb 
aplicació 
modificació de la 
Llei 16/1991 

244 C1 9.884,84€ 17: 
5.212,06€ 13.930,51€ 3.046,32€ 32.073,73€ 

Caporal Policia 
Local amb 
l’aplicació de la 
modificació de la 
Llei 16/1991 

307 C1 9.884,84€ 18: 
5.527,06€ 17.593,66€ 3.046,32€ 36.051,88€ 
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Agent Policia Local 244 C1 17 9.884,84 5.212,06 16.976,83 32.073,73 6 
Tècnic/a Auxiliar Convivència 
i Equitat 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 7 
 
1_ Aquest lloc de treball té assignat un Complement retributiu, provisional i transitori de 
1.360,80€ anual, segons apartat primer, subapartat 5.1) de la resolució del Ple de 6 de 
juny de 2016. 

2_Aquest lloc de treball té assignat un Complement retributiu, provisional i transitori, 
segons apartat primer, subapartat 5.5) de 1.360,80€ anual i subapartat 5.6 de 
1.947,12€, de  la resolució del Ple de 6 de juny de 2016. 

3_ Aquest lloc de treball té assignat un Complement retributiu, provisional i transitori de 
1.360, 80€ anual, segons apartat primer subapartat 5.2) de la resolució del Ple de 6 de 
juny de 2016. 

4_ Aquest lloc de treball té assignat un Complement retributiu, provisional i transitori de 
1.360,80€, segons apartat primer, subapartat 5.3) de resolució del Ple de 6 de juny de 
2016.  

5_ El Complement específic integrat per 19.099,92€ del manual de valoració, dels 
quals es resten 1.506,26€ perquè és la quantitat que s’ha incrementat el sou base per 
aplicació del grup C1 i si segueix sumant al CE 3.046,32€ de festivitat i nocturnitat. 

6_ El Complement específic integrat per 15.436,77€ del manual de valoració, dels 
quals es resten 1.506,26€ perquè és la quantitat que s’ha incrementat el sou base per 
aplicació del Grup C1 i  es segueix sumant al CE 3.046,32€ de festivitat i nocturnitat. 

7_ Aquest lloc de treball té assignat el Complement retributiu, provisional i transitori de 
1.360,80€ anual, segons apartat primer, subapartat 5.4) de la resolució del Ple de 6 de 
juny de 2016. 
 
CINQUÈ. Modificar el catàleg de llocs de treball amb l’aplicació de l’increment retributiu 
de l’1%, tal i com es va pactar en els acords de negociació del Pressupost 2016. 
 
SISÈ. 
a) Declarar aprovat definitivament l’acord de modificació del catàleg de llocs de treball  
del Ple de 21 de desembre de 2015 amb les modificacions introduïdes pel present 
acord. 
 
b) Trametre còpia de la modificació del catàleg de llocs de treball al Departament de 
Governació de la Generalitat en el termini de trenta dies i publicar el seu contingut 
íntegre al BOP i DOGC. 
 
SETÈ. 
Els efectes econòmics d’aquestes modificacions del catàleg estan emparats pel 
Capítol I del pressupost vigent, atès que amb anterioritat s’han fet efectius mitjançant 
els corresponents decrets i acords de Junta de Govern Local, amb el preceptiu informe 
de fiscalització. El traspàs del grup C2 al Grup C1 del llocs de treball d’Agent de la 
Policia Local i de Caporal de la Policia local, no suposen cap cost econòmic perquè es 
una transferència de quantitats entre els diferents concepte retributius, essent el total 
final de la retribució el mateix.” 
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TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 
 

16. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER Sra. XXXX, 
PER A FER REFORMA INTERIOR PER A CANVIAR L’ÚS DE LOCAL A 
HABITATGE, AL PASSEIG DE VORAMAR, 2  ESC. A  BXS. 3A. (144/2016). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  Sra. XXXX, per a  
OBRES DE REFORMA PER A CANVIAR L'ÚS DEL LOCAL PER A CONVERTIR-
LO EN UN HABITATGE, situat al passeig de Voramar, 2 Esc A BX 03. 
(Exp.000144/2016-OBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  

 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

5. 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. 
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6. 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. 

7. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la 
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

1.  Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

2.  Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que 
ocasionalment s’hagin pogut malmetre. 

3.  En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de 
la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4.  Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final 
de l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la 
llicència de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6.  S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

7.  Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se 
als divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant 
un període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans 
esmentats, la llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues 
segons el tipus d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la 
llicència inicial. Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de 
finalitzar el període de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General 
d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú) 

8.  Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar 
els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 
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9.  No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- COMUNICAR que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor 
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de 
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap 
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, 
sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents. 
 
QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de 
reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la 
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que 
es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició 
sense que s'hagi notificat la seva resolució-  el termini per a la interposició del recurs 
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què 
el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.” 
 

 
17. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER 

THINKAHEAD 2009, SL, PER A REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’HABITATGE 
DE LA PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PB+2PP, SITUAT 
AL CARRER DOCTOR FLEMING, 21. (279/2016) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  THYNKAHEAD 2009,SL, 
per a fer la REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'HABITATGE DE LA PLANTA BAIXA DE 
L'EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PB+2PP (1a.Fase), situat al carrer Doctor Fleming, 
21, (Exp.000279/2016-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, i amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
1. Les obres a executar corresponent exclusivament a la Fase 1 del projecte tècnic, 

per la qual cosa la Fase 2 requerirà de la tramitació d’una altre llicència d’obres 
expressa a tal efecte. 

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. 
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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 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. 

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. 



 
 

25 

3.  En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de 
la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4.  Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final 
de l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la 
llicència de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6.  S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

7.  Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se 
als divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant 
un període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans 
esmentats, la llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues 
segons el tipus d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la 
llicència inicial. Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de 
finalitzar el període de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General 
d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú) 

8.  Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar 
els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9.  No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- COMUNICAR que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor 
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de 
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap 
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, 
sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents. 
 
QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de 
reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la 
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que 
es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició 
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sense que s'hagi notificat la seva resolució-  el termini per a la interposició del recurs 
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què 
el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.” 

 
 
18. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 

URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ 
D’ALCALDIA. D160607 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades 
per Decret. 
 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per  COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reformar 

vestíbul comunitari, al carrer Albert Virella i Bloda, 7-9 bxs.1a. (406/2016) 
2. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a fer instal·lació 

interior de gas al carrer Panxo Ferrer, 4-6 (429/2016) 
3. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar i pintar 

part baixa de façana al carrer Nou, 2, 4 i 6 (438/2016) 
4. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a fer treballs 

preventius a la façana de l’edifici situat al passeig del Carme, 28 (457/2016) 
5. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar el 

sostre del local comercial situat a l’avinguda Eduard Toldrà, 22B. (462/2016) 
6. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a reparar la coberta al carrer Lurdes, 4 

(464/2016) 
7. Sol·licitud presentada per EWLD LENHARDT, per a reforma interior de 

l’habitatge, situat al carrer Economia, 51 3r.1a. (468/2016) 
8. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a ampliar forat a façana i pintar-la, al 

carrer Miquel Guansé, 28 (474/2016) 
9. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la 

façana al carrer Hernani, 1 (480/2016) 
10. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a reforma interior de l’habitatge, al carrer 

Col·legi, 15 1r. (481/2016) 
11. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a arranjar i pintar façana al carrer 

Badajoz, 14 (492/2016) 
12. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa per a 

connexió de servei de gas al carrer Panxo Ferrer, 4 (426/2016) 
13. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa d’1 m per a 

connexió de servei de gas al carrer Panxo Ferrer, 6 (428/2016) 
14. Sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, per a obrir rasa 

de 4 m i instal·lar una caixa de seccionament més una CGP al carrer Pardals, 37 
(489/2016) 

15. Sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, per a obrir una 
rasa de 9 m i instal·lar una caixa de seccionament més una CGP, a l’avinguda 
Eduard Toldrà. (490/2016) 

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
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1. Sol·licitud presentada per CAIXABANK, per a reformar oficina bancària, a la 
rambla Principal, 10 (232/2016) 

OBRES PER ADEQUACIÓ I INSTAL·LACIONS DE LOCALS 
  
1. Sol·licitud Sra. XXXX per fer obres d’adequació de local per instal·lar un bar 

restaurant a la rambla de la Pau, 28. (233/2016)” 
 

 
19. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 

COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES 
PRESENTADES PER L’INTERESSAT.  CP160607 
 

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de Comunicacions prèvies i 
declaracions responsables presentades per l’interessat. 
 
OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a primera ocupació de l’habitatge 

unifamiliar entre mitgeres de PB+2PP+PSCO, situat al carrer Vendrell, 13 
(375/2016) 

 
Obres menors 
 
2. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a renovar cuina i bany al carrer 

Menorca, 14 3r.1a. (456/2016) 
3. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa 

a l’avinguda Francesc Macià, 84  4t. (477/2016) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Declaració responsable presentada per NOYAREY INVEST, SL per canviar de 

nom l’activitat de compra i venda d’or a la rambla Josep Antoni Vidal, 1A. 
(212/16) 

2. Declaració responsable presentada per B-TENKO BCN, SL, per instal·lar una 
activitat de venda de mòbils i accessoris a la rambla Principal, 40, bxs. (209/16) 

3. Declaració responsable presentada per ERICJAN, SL, per canviar de nom 
(mateix soci) una perruqueria i estètica al carrer dels Artesans, 3, bxs. (205/16) 

4. Declaració responsable presentada per Sra. XXXX per canviar de nom una 
activitat de venda de bijuteria i complements al carrer de Sant Sebastià, 25. 
(202/16) 

5. Declaració responsable presentada per OUTLET BELLESA, SCP, per canviar de 
nom un centre d’estètica al carrer de l’Aigua, 2, bxs. (204/16) 

6. Declaració responsable presentada per Sra. XXXX per canviar de nom una 
activitat de venda de roba i complements al carrer de Sant Sebastià, 14, bxs. 
dreta. (203/16) 
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7. Comunicació prèvia presentada per ZEN GARRAF, SCP, per ampliar el gimnàs 
a la ronda Europa, 74. (253/14) 

 
REPAR 
 
1. Comunicació prèvia presentada per RESTAURANT LA BURGUETTE, SLUE, per 

ampliar el bar restaurant (m2) a la rambla de la Pau, 2, bxs.2. (166/16) 
 
2. Comunicació prèvia presentada per FORN PELOGELA, 2014, SL, per instal·lar 

un forn de pa amb degustació (bar) a la rambla de la Pau, 91, bxs. (316/15) 
 
3. Comunicació prèvia presentada per Sr. XXXX per instal·lar un bar amb l’activitat 

compartida de venda de productes d’alimentació i neteja al carrer Riu Ebre, 35. 
(446/14) 

 
 

20. MEDI AMBIENT. DONAR CONFORMITAT, SI ESCAU, AL PROJECTE DE 
REGENERACIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA PLATJA DEL FAR DE SANT 
CRISTÒFOL ELABORAT PER LA DEMARCACIÓ DE COSTES A 
CATALUNYA. EXP. NÚM. 64/2016-AMB. 

 
 
La Junta de Govern Local dóna conformitat al projecte de Regeneració Mediambiental 
de la Platja del Far de Sant Cristòfol. 
 
 
“PRIMER.- Donar conformitat al projecte “REGENERACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE 
LA PLAYA DEL FAR SANT CRISTÒFOL”, elaborat per la Demarcació de Costes a 
Catalunya, recolzant dit projecte així com a la seva execució.  
 
SEGON.- Notificar el present acord a la Demarcación de Costas a Catalunya. 
 
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 
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relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui 
els terminis dels recursos corresponents.” 
 
 
21. COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ. INTERRUPCIÓ DEL 

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

 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
 
La relació comença amb NATALIA ALONSO DE PALMA i finalitza amb EL MAR A 
L’OLLA SL. 
 
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 
 
 
 

URGÈNCIES 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes: 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò 
que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en 
que porti incorporat l’informe jurídic. 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 

1. RECURSOS HUMANS. APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES 
ESPECÍFIQUES QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE 
DIFERENTS PLACES. EXP. NÚM. 000216/2016-RH. 

 
 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“Primer. Aprovar les bases específiques i la convocatòria de les places laborals 
temporals següents:  
 
- 2 Professor/a de Disseny de videojocs i entorns virtuals. 
- 1 Professor/a d’anglès. 
- 1 Tècnic/a Especialista de Cultura (equipaments escènics) 
 
Segon. Publicar la convocatòria al web municipal i al Diari de Vilanova i la Geltrú. 
 
Tercer.  La viabilitat econòmica: la plaça laboral temporal de 2 Professors/res de 
Disseny de Videjocs i entorns virtuals i 1 Professor/a d’Anglès està consigna en el 
Capítol I del Pressupost vigent en les partides d’Escoles Municipals, per acord de 
traspassar contractacions del Capítol II a contractes laborals temporals del Capítol I, i 
per tant no suposen un increment pressupostari 
 
Quart.- La viabilitat econòmica: la plaça de Tècnic/a Especialista de Cultura està 
consignada en el Capítol I del Pressupost vigent en les partides Cultura, per l’estalvi de  
l’excedència voluntària del titular de la plaça a partir d’agost de 2016, atès que 
prèviament s’ha fet una modificació de crèdit per poder contractar el servei per Capítol 
II.” 
 
  
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 

2. ESPORTS. PROPOSTA PER A LA MODIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
MUNICIPALITZACIÓ DE LES CONSERGERIES DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES. EXP. NÚM. 000082/2015-ESP. 

 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
“PRIMER.  MODIFICAR els acords segon, tercer, i quart de la resolució de la Junta de 
Govern Local de data 19 de gener de 2016, de finalització de l’expedient de 
municipalització i APROVAR INICIALMENT la subrogació del personal que actualment 
presta els serveis de consergeria de dilluns a divendres a les instal·lacions esportives 
municipals, contractant-los amb les condicions que han estat pactades amb el Comitè 
d’empresa i amb els propis treballadors a subrogar, i que són les que es relacionen a 
continuació: 
 

“I.- SOU 
 
El sou brut dels treballadors serà el següent: 
• A partir del moment de la seva adscripció a l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú per successió de l’empresa ESV els treballadors a dalt relacionats, 
cobraran el mateix sou que en l’actualitat fins al 31 de desembre de 2016. 

• A partir de gener de 2017 el sou s’incrementarà en 3.651,90€ (retribució 
total: 14.000 + 3.651,90€ = 17.651,90€ 

• A partir de gener de 2018 la retribució serà assimilada a la de la resta de 
conserges municipals de les instal·lacions esportives, per tant 
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s’incrementarà en 3.651,90€ (retribució Total: 17.651,90€ +3.651,90€ = 
21.303,81€). 

 
A més del sou brut anual i a partir de la seva contractació al 2016, els 
treballadors esmentats percebran, sempre que es realitzin, el 100% dels 
imports econòmics dels plusos i complements contemplats en el conveni 
col·lectiu de treball del personal laboral de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Sempre que la Llei ho permeti, les quantitats econòmiques es veuran 
incrementades amb els IPC’s corresponents a partir de l’1 de gener de 2017. 
 
Es tindrà en compte l’antiguitat dels treballadors que consta detallada en el 
quadre anterior.  

 
II.- CATEGORIA 
 
La categoria serà la que correspongui, segons les tasques del lloc de treball 
que duen a terme en aquest moment. 
 
A títol orientatiu, no limitatiu, les tasques són les següents: 
 

• Atenció a les persones usuàries 
• Tenir cura d’obrir i tancar les instal·lacions i els aparells dels edificis 

assignats. 
• Vigilar el bon ús de les instal·lacions i el mobiliari per part dels usuaris 

vetllant pel compliment de les normes que es determinin al respecte. 
• Detectar avaries i desperfectes i encarregar-se de la seva reparació. 
• Manteniment de les dependències. 
• Habilitar espais pel posterior ús. 
• I d’altres que, amb caràcter similar, li siguin atribuïdes. 

 
Les activitats de consergeria seran dutes a terme segons una programació que 
contindrà els set dies de la setmana, amb els corresponents descansos que 
marca la Llei. 
 
Fins que no hi hagi un pronunciament municipal, la categoria serà la de 
l’empresa d’origen, en concret auxiliar de serveis, tal com consta en els 
corresponents contractes laborals i al conveni col·lectiu de referència de 
l’empresa d’origen. 
 
III.- CONVENI 
 
Serà d’aplicació als treballadors des del primer dia que treballin a l’Ajuntament 
excepte pel que fa a la retribució que regirà el pacte de l’apartat anterior I, el 
conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament, des del dia en 
què es produeixi la subrogació, amb l’excepció del sou i de la categoria 
professional, que seran el que s’estableix en els apartats I i II d’aquest 
document respectivament. 
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IV.- CONTRACTACIÓ 
 
La relació laboral que iniciaran els treballadors amb l’ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú serà per subrogació empresarial, i ho faran en la mateixa modalitat de 
contracte que tenien a l’empresa ESV, per tant, contracte laboral indefinit. 
 
Així doncs, els treballadors passaran a l’Ajuntament com a personal laboral 
indefinit no fix de plantilla i com a màxim, durant el segon trimestre de l’any 
2018, es realitzarà l’oferta pública a l’Ajuntament i s’haurà de convocar el 
corresponent procés de selecció de personal per donar compliment als principis 
d’igualtat, mèrit i capacitat, exigibles al personal fix de les Administracions 
Públiques. Si per qualsevol motiu legal no es pogués fer l’oferta pública en 
aquest període, els treballadors seguiran treballant a l’Ajuntament fins que la 
llei permeti realitzar l’oferta pública. 
 
Com a màxim, el primer trimestre de 2017 es tramitarà l’expedient de valoració 
de llocs de treball objecte del present acord, que determinarà la categoria del 
lloc de treball que correspongui de conformitat amb les tasques assignades al 
lloc de treball. 
 
Quan l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú convoqui la plaça en oferta pública 
objecte de convocatòria de conserge d’instal·lacions esportives, els 
treballadors, en el cas de no superar el procés, o no guanyar una de les places 
convocades, perdran la plaça de laboral indefinit no fix, sense dret a cobrar cap 
indemnització tal i com marca la Llei, i finalitzarà la seva relació laboral amb 
l’Ajuntament.” 

 
SEGON. ACORDAR INICIALMENT la creació i cobertura definitiva de les places, de 
conformitat amb la normativa vigent, modificant la Plantilla de personal, si s’escau, en 
un termini no superior a DOS (2) ANYS. 
 
TERCER. REQUERIR al Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per tal de que procedeixi a iniciar els tràmits pertinents per a la subrogació dels 
quatre treballadors, de conformitat amb la normativa vigent. 
 
QUART.  REMETRE els acords anteriors al Ple Municipal per a la seva 
CONVALIDACIÓ, si s’escau. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR els presents acords als interessats. 
 
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, 
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la 
desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra 
aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
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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. 
 
SETÈ. 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.” 

 
 

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 10:00 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                         Isidre Martí Sardà 

 
 
 

 
 
 
 


