ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 4 D’OCTUBRE
DE 2017
Acta núm. 35
Assistents:
NEUS LLOVERAS I MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GLÒRIA GARCIA PRIETO
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
BLANCA ALBÀ PUJOL
SECRETARI GENERAL
MARCEL·LÍ PONS DUAT
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. 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 I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2017.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 26 de
setembre de 2017.
2.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA DE DATA
13 DE MARÇ DE 2017 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO
4 DE BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT
NÚM. 213/2016-D. NÚM. EXP. 195/2016-SEC.
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Es dóna compte a la Junta de Govern Local de l’auto recaigut en el següent
procediment:

Òrgan jurisdiccional:

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 4 DE
BARCELONA.

Núm. procediment:

Abreujat núm. 213/2016-D

Núm. i data auto:

Núm. 28/2017 de 13 de març de 2017

Part actora:

M. R. M.

Part demandada:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

Cristina Rafales Graells

Objecte del procediment:

Multa d’aparcament en zona blava de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú amb número d’expedient Z-151701061,
per quantia de 90€.

Decisió:

ES TE PER DESISTIT AL RECURRENT PER NO HAVER
COMPAREGUT A LA VISTA, NI L’ADVOCAT NI EL
PROCURADOR.
Condemna en costes al recurrent màxim de 30€.

Acords:

3.

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

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 16 DE BARCELONA QUE RESOL EL
PROCEDIMENT ORDINARI 35/2016-B1 INTERPOSAT EN RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. NÚM. EXP. 149/2016-SEC.

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

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 16 DE
BARCELONA

Núm. procediment:

Ordinari núm. 35/2016-B1

Núm. i data sentència:

Núm. 146/2017 de 31 de juliol de 2017

Part actora:

E. C. V.

Part demandada:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

J. S. V. (Zurich)

Objecte del procediment:

Resolució de la Junta de Govern local de data 17.11.2015
que desestima el recurs de reposició interposat contra
l’acord de 09.06.2015 de la mateixa Junta que desestima la
reclamació de indemnització de 126.917,48 € per
responsabilitat patrimonial (expedient 118/2014-REC)

Decisió:

SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA
Confirma la resolució impugnada.
No fa pronunciament sobre les costes processals.

Fermesa:

La resolució judicial no és ferma. Contra ella es pot
interposar recurs ordinari d’apel·lació en el termini de 15
dies davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Acords:

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

4.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 17 DE BARCELONA, EN EL
PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 116/2016-M2, QUE TÉ PER DESISTIDA LA
SRA. M. T. P. EN EL RECURS CONTRA LA RESOLUCIÓ DE DATA 03/02/2016
QUE IMPOSAVA UNA SANCIÓ PER INFRACCIÓ DE TRÀFIC. NÚM. EXP.
59/2017-SEC.

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

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 17 DE
BARCELONA.
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Núm. procediment:

Abreujat núm. 116/2016-M2

Núm. i data sentència:

Sentència núm. 96/2017 de 17 de març de 2017

Part actora:

M. T. P.

Part demandada:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I DIPUTACIÓ
DE BARCELONA – ORGANISME DE GESTIÒ
TRIBUTÀRIA

Lletrats:

Lletrat de la DIBA

Objecte del procediment:

Resolució que desestima recurs de reposició emesa per
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, de data 3 de febrer de 2016, en relació a una
sanció de 90 € per una infracció de tràfic on constava com
a infractor el Sr. J. M.. R. T., fill de la Sra. M. T. P..

Decisió:

1. Inadmissió del recurs per no personar-se el dia del judici.
2. TÉ PER DESISTIDA A LA PART ACTORA.
3. Sense Costes.

Fermesa:

Contra ella no es pot interposar cap recurs ordinari. Pot
interposar-se recurs de cassació en el termini de 30 dies
en el supòsit de l’article 86 LRJCA.

Acords:

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

5.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 10 DE BARCELONA, EN EL
PROCEDIMENT ABREUJAT 235/2016 G, INTERPOSAT PER LA SRA. Y B. G.
NÚM. EXP. 36/2017-SEC.

Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional: JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 10 DE
BARCELONA.
Núm. procediment: Abreujat núm. 235/2016-G
Núm. i data sentència: Sentència núm. 113/17 de 18 d’abril de 2017
Part actora: Y. B. G.
Part demandada: AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
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Lletrat(s): J. S. V. (ZURICH)
Objecte del procediment: S’interposa recurs contra la resolució desestimatòria de la
Junta de Govern Local de data 31 de maig de 2016, per una caiguda al pas de vianants
del carrer Sant Magí i que s’atribueix a un suposat deficient estat de conservació del
paviment. La quantia és de 1.106€.
Decisió: SENTÈNCIA PARCIALMENT ESTIMATÒRIA
-

-

Anul·la la resolució impugnada.
Condemna a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a abonar a la Sra. Y. B. 800€ més
els interessos des del dia 05/10/15 (data en que presenta l’escrit de reclamació).
Dels 800€, l’Ajuntament abonarà 700€ i la resta aniran a càrrec de l’asseguradora
Zurich
Imposa la condemna en costes a l’Ajuntament de Vilanova calculades sobre la
quantia declarada.

Fermesa: La resolució judicial és ferma.
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i conforme.
6.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 10 DE BARCELONA, EN EL
PROCEDIMENT ABREUJAT 409/2016 J, INTERPOSAT PEL SR. J. A. P. G.
NÚM. EXP. 13/2017-SEC.

Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional: JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 10 DE
BARCELONA.
Núm. procediment: Abreujat núm. 409/2016 J
Núm. i data sentència: Sentència núm. 188/17 de 10 de juliol de 2017
Part actora: J. A. P. G.
Part demandada: AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Lletrat(s): J. S. i V. (ZURICH)
Objecte del procediment: S’interposa recurs contra la resolució desestimatòria de la
Junta de Govern Local de data 13 de setembre de 2016, per danys soferts per caiguda
en motocicleta a la rambla Arnau de Vilanova, el dia 27 de març de 2014. Les lesions
patides estan valorades en 16546.33 euros.
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Decisió: SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA
- Confirma la resolució impugnada.
- Sense costes
Fermesa: La resolució judicial és ferma.
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i conforme.
7.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 12 DE BARCELONA, EN EL
PROCEDIMENT ABREUJAT 214/2016 B, INTERPOSAT PER LA SRA. E. C. T.
NÚM. EXP. 240/2016-SEC.

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional: JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 12 DE
BARCELONA.
Núm. procediment: Abreujat núm. 214/16 C
Núm. i data sentència: Sentència núm. 180/17 de 21 de juny de 2017
Part actora: E. C. T.
Part demandada: AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Lletrat(s): J. S. i V. (ZURICH)
Objecte del procediment: S’interposa procediment contra la resolució desestimatòria de
la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2016, per danys soferts al seu vehicle
per la manca d’una tapa de claveguera a la rambla dels Països Catalans amb la rambla
Sant Jordi.
Decisió: SENTÈNCIA PARCIALMENT ESTIMATÒRIA
- Anul·la la resolució impugnada.
- Condemna a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a abonar a la Sra. E. C. T. 2.118,32 €
més els interessos.
- No hi ha condemna expressa de costes.
Fermesa: La resolució judicial és ferma. Contra ella només es pot interposar recurs de
cassació en el termini de 30 dies si es dóna algun dels supòsits de l’article 86 LRJCA.
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i conforme.
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8.

SERVEIS JURÍDICS. COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRADA AL
PROCEDIMENT ABREUJAT 57/17 F2 QUE TRAMITA EL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 17 DE BARCELONA EN RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL (J. S. G. EXP. 36/15-REC). NÚM.
EXP. 139/2017-SEC.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
Primer.- COMPARÈIXER davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona en qualitat d’administració demandada en el procediment 57/17-F2
interposat per J. S. G. contra la resolució de la Junta de Govern local de data 20 de
desembre de 2016 que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial pel danys
soferts el 26 de febrer de 2015 per una caiguda a l’avinguda Garraf amb rambla del
Castell.
Segon.- Designar al lletrat de la companyia asseguradora ZURICH, Sr. R. V. G. per a
que assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en l’esmentat
procediment judicial. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar.
El recurs és per una quantia de 4313.66 €, més els interessos legals. Atès que
l’Ajuntament i els seus organismes i empreses tenen una assegurança de
responsabilitat civil contractada amb Zurich que porta una franquícia de 700€, aquesta
seria l’única quantia que hauria de pagar aquesta administració en cas de resolució
judicial condemnatòria. En aquest cas, la partida on s’hauria de carregar és la
7.9203.2260401 “Responsabilitat Patrimonial”.
Tercer.- Designar a la procuradora dels Tribunals, Sra. L. M. T., en el cas que sigui
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.
9.

SERVEIS JURÍDICS. COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRADA AL
PROCEDIMENT ABREUJAT 241/17 E QUE TRAMITA EL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 8 DE BARCELONA EN RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL (B. C. C. EXP. 78/16-REC). NÚM. EXP. 124/2017-SEC.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD
“Primer.- COMPARÈIXER davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona en qualitat d’administració demandada en el procediment 241/2017 E
interposat per B. C. C. contra la resolució desestimatòria per silenci administratiu de la
reclamació de responsabilitat patrimonial pel danys soferts per caiguda a l’aparcament
de Ribes Roges, el dia 11 de juny de 2016.
Segon.- Designar al lletrat d’aquest ajuntament, Sr. R. V. G. per a que assumeixi la
representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en l’esmentat procediment judicial.
Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o impugnacions que
contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar.
El recurs és per una quantia de 4582 €, més els interessos legals. Atès que
l’Ajuntament i els seus organismes i empreses tenen una assegurança de
responsabilitat civil contractada amb Zurich que porta una franquícia de 700€, aquesta
seria l’única quantia que hauria de pagar aquesta administració en cas de resolució
judicial condemnatòria. En aquest cas, la partida on s’hauria de carregar és la
7.9203.2260401 “Responsabilitat Patrimonial”.
Tercer.- Designar a la procuradora dels Tribunals, Sra. L. M. T., en el cas que sigui
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.”.
10. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE
RESOLUCIÓ
PER
DESESTIMATÒRIA
DE
RECLAMACIÓ
DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA AL PASSEIG DE RIBES
ROGES AMB RONDA MAR MEDITERRÀNIA, EL DIA 4 DE SETEMBRE DE
2016. NÚM. EXP. 121/16-REC.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la
senyora amb DNI XXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pels motius
expressats al cos de la resolució.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”.
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11. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER PICAPEDRERS, EL
DIA 28 D’OCTUBRE DE 2016. NÚM. EXP. 147/16-REC.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Desestimar, en tots els seus termes, pels motius i fonaments expressats en
la part expositiva d’aquesta resolució, la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada per la senyora amb DNI XXXX, pels danys personals reclamats.
SEGON. Comunicar el present acord als interessats.”.
12. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA PLAÇA XORIGUER, EL DIA 9
DE MARÇ DE 2017. NÚM. EXP. 40/17-REC.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. DESESTIMAR pels motius i fonaments expressats en la part expositiva
d’aquesta resolució, la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la
senyora J. I. H., contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SEGON. NOTIFICAR aquest acord a la part reclamant i a Telefònica com a part
interessada.”.
13. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS A UN VIDRE DE L’APARADOR PER CAURE UN
FANAL DE LA PLAÇA MEDITERRÀNIA, EL DIA 23 DE JUNY DE 2017. NÚM.
EXP. 96/17-REC.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
per la senyora amb DNI XXXX, en representació d’ABACUS, SCCL contra aquest
Ajuntament.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”.
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14. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA EXPOSICIÓ, 6, EL
DIA 23 DE JULIOL DE 2017. NÚM. EXP. 102/17-REC.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
per la senyora amb DNI XXXX contra aquest Ajuntament.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”.
15. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER
COMPLIMENT FAVORABLE DE MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT
PER VENDA AMBULANT. NÚM. EXP. 000164/2017-UES.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de sis-cents euros
(600 €) per infracció de l’article 65.d) de l’ordenança de Mesures per a fomentar el
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient.
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la
persona titular del DNI XXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció
econòmica imposada.
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador.
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen, així com a la instructora i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”.
16. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER
COMPLIMENT FAVORABLE DE MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT
PER VENDA AMBULANT. NÚM. EXP. 000066/2017-UES.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de cent euros (100 €)
per infracció de l’article 57 de l’ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la
Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient.
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la
persona titular del DNI XXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció
econòmica imposada.
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador.
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen, així com a la instructora i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”.
17. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU,
DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA
TITULAR DEL DNI XXXX, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA
PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 05/05/2017. NÚM.
EXP. 000320/2017-UES.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX, la sanció de multa de trescents euros (300 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient.
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté
les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
18. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DE TALLERS A IMPARTIR PER PART
DEL SERVEI DE CONVIVÈNCIA I EQUITAT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA
I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 15/2015-CONT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD
“PRIMER.- PRORROGAR de mutu acord el contracte del servei de gestió de tallers a
impartir per part del servei de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
pel període d’un any (1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2018), per un import anual
màxim de 2.750,00 € (DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS).
SEGON.- El servei objecte d’aquest contracte s’iniciarà a partir del primer de gener de
2018. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei –que ja s’està
prestant durant l’exercici 2017 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 08.3271.2279900
del pressupost- es contraurà a les partides corresponents al pressupost de 2018.
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada
exercici pressupostari.
TERCER.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte, que s’adjunta com a Annex.
QUART.- Notificar aquest acord a APRÈN MÉS, SCP, amb domicili al C. Dr. Fleming 54,
local dreta, 08800 Vilanova i la Geltrú, i J-66104340.
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”.
19.

CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I SERVEI DE MANTENIMENT I GESTIÓ
DE SOFTWARE PER A LA GESTIÓ DEL BANC DE QUEVIURES DE
VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 20/2014-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- PRORROGAR de mutu acord el contracte pel període d’un any més (de l’1 de
desembre de 2017 al 30 de novembre de 2018) per un import anual de 3.600,00 € + IVA,
que equival a un import MENSUAL de 300,00 € + IVA en concepte de MANTENIMENT
(l’import del concepte d’implementació ja es va facturar durant el primer any de contracte).
La despesa anirà imputada a l’aplicació pressupostària 35.2314.2600100 de l’exercici
2017 i a l’aplicació de l’exercici 2018 que s’habiliti a tal efecte.
SEGON.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte, que s’adjunta com a Annex.
TERCER.- Notificar aquest acord a DISTRICTE DIGITAL, SL amb domicili a
C/ Provença, 281, 5è, 2a, 08037 Barcelona i CIF B-62785449.
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QUART.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”.
20.

CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT
D’UN SOFTWARE DESTINAT A LA COMPTABILITAT ENERGÈTICA DE
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 29/2016-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORDS
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert, i el plec
de clàusules administratives particulars i tècniques per a la contractació del servei
subministrament i manteniment d’un software destinat a la comptabilitat energètica de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de Vilanova i la Geltrú.
SEGON.- Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a 161
del TRLCSP, seguint els tràmits de gestió eficient en la contractació previstos a l’article 8
del Decret llei 3/2016, per un període de dos anys amb un pressupost licitació de
2.800,00 € de base imposable i 588,00 € corresponent a un 21% d’IVA, que fan un total
de 3.388,00€ (TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS) anuals.
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 42.1721.2269900 del pressupost del 2017 i a les
aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la
finalització del contracte, a raó de mesos vençuts.
QUART.- Publicar l’anunci al perfil del contractant.”.
21.

CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I CONTROL D’ACCÉS DE
LA FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 13/2017CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert, i el plec
de clàusules administratives particulars i tècniques per a la contractació del servei de
vigilància i control d’accés de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú.
SEGON.- Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a 161
del TRLCSP, seguint els tràmits de gestió eficient en la contractació previstos a l’article 8
del Decret llei 3/2016, pel període de duració de la Fira de Novembre, amb un
pressupost licitació de 19.970,00 € de base imposable i 4.193,70,00 € corresponent a
un 21% d’IVA, que fan un total de 24.163,70 € (VINT-I-QUATRE MIL CENT SEIXANTATRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS).
TERCER.- 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 i a les
aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la
finalització del contracte, a raó de mesos vençuts.
QUART.- Publicar l’anunci al perfil del contractant.”.
22.

CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VILANOVA
I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 11/2017-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert, i el plec
de clàusules administratives particulars i tècniques per a la contractació del servei de
telecomunicacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SEGON.- Convocar licitació pel procediment obert subjecte a regulació harmonitzada,
d’acord amb els articles 157 a 161 del TRLCSP, per un període de quatre anys
prorrogable per un any, amb un pressupost de licitació de 158.537,12 € anuals de base
imposable i 33.292,79 € corresponent a un 21% d’IVA, que fan un total de 191.829,91 €
(CENT NORANTA-UN MIL VUIT-CENTS VINT-I-NOU AMB NORANTA UN EUROS)
amb el següent detall:
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AJ. VILANOVA I
LA GELTRU
PRESSUPOST DE
LICITACIÓ
21% IVA
TOTAL
IMET
PRESSUPOST DE
LICITACIÓ
21% IVA
TOTAL

OAPVB
PRESSUPOST DE
LICITACIÓ
21% IVA
TOTAL
VNG
APARCAMENTS
PRESSUPOST DE
LICITACIÓ
21% IVA
TOTAL

2017 (3
mesos)

2018

2019

2021 (9
mesos)

2020

36.516,93 146.067,72 146.067,72 146.067,72 109.550,79
7.668,56 30.674,22 30.674,22 30.674,22 23.005,67
44.185,49 176.741,94 176.741,94 176.741,94 132.556,46
2017 (3
mesos)

2018

2019

2021 (9
mesos)

2020

2.259,64 9.038,57 9.038,57 9.038,57
474,53 1.898,10 1.898,10 1.898,10
2.734,17 10.936,67 10.936,67 10.936,67

2017 (3
mesos)
706,06
148,27
854,33
2017 (3
mesos)
151,65
31,85
183,50

6.778,93
1.423,58
8.202,50

2021 (9
mesos)

2018

2019

2020

2.824,22
593,09
3.417,31

2.824,22
593,09
3.417,31

2.824,22
593,09
3.417,31

2018

2019

2020

606,60
127,39
733,98

606,60
127,39
733,98

606,60
127,39
733,98

2.118,17
444,82
2.562,98
2021 (9
mesos)
454,95
95,54
550,49

Valor estimat del contracte 951.222,69 €
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
a les partides pressupostaries corresponents del pressupost 2017 vigent de l’ajuntament
i a les partides pressupostaries corresponents de les empreses municipals VNG
APARCAMENTS, IMET, Organisme Autònom Victor Balaguer amb el següent detall:

AJ VILANOVA I LA GELTRÚ
Partida

01 9200 22000

2017
(3mesos)

1.710,24

2018

6.840,97

Import per any
2019

6.840,97

15

2020

6.840,97

2021
(9mesos)

5.130,73

02 9200 2200001

183,02

732,07

732,07

732,07

549,05

03 9201 22000

488,35

1.953,41

1.953,41

1.953,41

1.465,06

04 9202 22000

203,24

812,95

812,95

812,95

609,71

05 1300 22199

2.471,06

9.884,25

9.884,25

9.884,25

7.413,19

06 9240 22199

2.573,32

10.293,27

10.293,27

10.293,27

7.719,96

07 9203 22000

350,02

1.400,09

1.400,09

1.400,09

1.050,07

08 3270 22000

633,83

2.535,33

2.535,33

2.535,33

1.901,50

09 3275 2269900

276,91

1.107,65

1.107,65

1.107,65

830,74

09 3278 22000

228,07

912,29

912,29

912,29

684,22

10 4300 2219900

998,10

3.992,42

3.992,42

3.992,42

2.994,31

10 4312 21202

581,69

2.326,76

2.326,76

2.326,76

1.745,07

20 9310 22000

622,58

2.490,32

2.490,32

2.490,32

1.867,74

21 9204 22200

19.679,77

78.719,07

78.719,07

78.719,07

59.039,30

374,22

1.496,86

1.496,86

1.496,86

1.122,65

31 3300 22199

2.902,78

11.611,14

11.611,14

11.611,14

8.708,35

32 3201 21201

265,65

1.062,62

1.062,62

1.062,62

796,96

33 3420 2219900

1.835,50

7.342,01

7.342,01

7.342,01

5.506,51

34 3110 2269902

110,48

441,92

441,92

441,92

331,44

34 3112 2269900

263,98

1.055,92

1.055,92

1.055,92

791,94

35 2310 21200

1.958,37

7.833,49

7.833,49

7.833,49

5.875,12

35 2314 26001

74,01

296,04

296,04

296,04

222,03

40 1500 22000

566,49

2.265,95

2.265,95

2.265,95

1.699,46

40 1510 2269900

447,85

1.791,39

1.791,39

1.791,39

1.343,54

41 1521 2269900

562,82

2.251,30

2.251,30

2.251,30

1.688,47

42 1720 2269900

283,82

1.135,29

1.135,29

1.135,29

851,47

42 1722 2279900

375,97

1.503,90

1.503,90

1.503,90

1.127,92

52 1530 22200

2.608,82

10.435,28

10.435,28

10.435,28

7.826,46

54 4420 21003

554,50

2.218,00

2.218,00

2.218,00

1.663,50

Import per any
2019

2020

22 9250 2200001

IMET
Partida

IMET 222 00

VICTOR BALAGUER
Partida

Balaguer 333 221

2017
(3mesos)

2018

2.734,17 10.936,67 10.936,67 10.936,67

2017
(3mesos)

2018

Import per any
2019

2020

854,33 3.417,31 3.417,31 3.417,31
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2021
(9mesos)

8.202,50

2021
(9mesos)

2.562,98

VNG APARCAMENT
Partida

VNGAparcaments

2017
(3mesos)

183,50

2018

Import per any
2019
2020

733,98

733,98

2021 (9mesos)

733,98

550,49

Per als exercicis 2018 i següents corresponents a la duració del contracte, s’habilitaran
les partides pressupostàries corresponents. En tot cas, l’autorització o realització del
contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i suficient en cada exercici
pressupostari.
QUART.- Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i concordants
del TRLCSP.”.
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
INTERVENCIÓ
23. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚMERO F/2017/26. EXP. NÚM.
35/2017/eINT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2017/26.
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2017/26.
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament
de dites despeses.”.
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
IMET
24. EDUCACIÓ

I TREBALL. ACCEPTACIÓ DE L’AJUT ECONÒMIC DEL
“PROGRAMA COMPLEMENTARI D’ESCOLARITZACIÓ EN PRIMERA
INFÀNCIA CURS 2016-2017” EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS
LOCALS
2016-2019”
DE
LA
DIPUTACIÓ
DE
BARCELONA,
CORRESPONENTS A LA FASE SEGONA, AIXÍ COM L’ENCÀRREC DE
GESTIÓ A L’IMET. NÚM. EXP. 18/2017-EDT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD
“PRIMER.- Acceptar la concessió de l’ajut econòmic de 16.302,38 € (SETZE MIL TRESCENTS DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) a l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, corresponents a la fase segona del Programa complementari d'escolarització en
primera infància per al curs 2016-2017, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019” de la Diputació de Barcelona.
SEGON.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET, com a ens
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i
desenvolupa les polítiques actives d’educació, la realització del següent servei, objecte
de la proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
PROGRAMA
Segona fase del programa complementari
d'escolarització en primera infància per al curs
2016-2017

TIPUS DE
RECURS

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ

Ajut econòmic

16.302,38.euros

La realització d’aquest servei per part de l’IMET s’efectuarà d’acord amb els següents
termes:
a) EXECUCIÓ: Els ajuts concedits en el marc del Programa complementari es
destinen a finançar despeses d'actuacions del curs escolar 2016-2017.
b) JUSTIFICACIÓ: l’IMET haurà de justificar les despeses elegibles, com a màxim,
fins al 31 d’octubre de 2017.
TERCER.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada en
el punt primer d’aquest acord.”
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
25. ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA

D’ACCIÓ I PLANS DE TREBALL DELS AGENTS D’OCUPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA
GELTRÚ. NÚM. EXP. 000009/2017-ALC.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD
PRIMER. Deixar sense efecte el punt tercer de l'acord de la Junta de Govern Local de
data 25 de juliol de 2017 que es transcriu a continuació:
"TERCER. Aprovar el Pla d'Acció de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel Programa
de suport al Desenvolupament Local i els plans de treball per a l'any 2018 dels AODL's
següents:
a) AODL adscrit a la regidoria de Serveis Socials
b) AODL adscrit a la regidoria de Comunicació
c) AODL adscrit a l'IMET
d) AODL adscrit a la regidoria de Promoció Econòmica
e) AODL adscrit a Alcaldia
i que s'adjunten a la proposta."
SEGON. Aprovar l'actualització del Pla d'Acció de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú
pel Programa de suport al Desenvolupament Local i les actualitzacions dels plans de
treball per a l'any 2018 dels AODL's següents:
f)

AODL adscrit a la regidoria de Serveis Socials

g) AODL adscrit a la regidoria de Comunicació
h) AODL adscrit a l'IMET
i)

AODL adscrit a la regidoria de Promoció Econòmica

j)

AODL adscrit a Alcaldia

i que s'adjunten a la proposta.
TERCER. Facultar a l'Alcaldessa per a la signatura de la documentació relativa a
aquesta proposta.”.
TERRITORI I ESPAI URBÀ
URBANISME
26. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER X. C. J.,
PER REFORMAR I AMPLIACIÓ EN PB PER CANVI D’ÚS DE L’EDIFICI
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, AL C. DOCTOR FLEMING, 20. NÚM.
EXP. 846/2017-OBR.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per X. C. J., per a REFORMAR I
AMPLIAR LOCAL UN LOCAL DE LA PLANTA BLANTA BAIXA I CANVIAR L'ÚS COM A
HABITATGE, SITUAT A L'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DEL C.
DOCTOR FLEMING, 20. (Exp.000846/2017-OBR) d'acord amb la documentació
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions
particulars i generals:
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.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

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.
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.
Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
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.
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.
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.
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CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc)
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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)
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.
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.”.
27. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER N. R. V.,
PER REFORMAR I AMPLIAR HABITATGE DEL PRIMER PIS DE L’EDIFICI
PLURIFAMILIAR EN CANTONADA, A LA AV. CUBELLES, 32 1 NÚM. EXP.
988/2017-OBR.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per N. R. V., per a REFORMAR I
AMPLIAR L’HABITATGE SITUAT A L’AV. CUBELLES, 32 1r.1a. (Exp.000988/2017OBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic
favorables, amb les següents condicions particulars i generals:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

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.
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.
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.
Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
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.
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.
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)
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1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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)
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.
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.”.
28. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA LLICÈNCIA
D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA PRESENTADA PER RED GROUP CAFE &
RESTAURANT, SL, PER CELEBRAR UN CAP DE SETMANA SOLIDARI, A AV.
EDUARD TOLDRÀ, 22. NÚM. EXP. 170/2017-ACT.
Es dóna compte del Decret on es concedeix la llicència municipal.
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DECRET
Identificació de l’expedient
Núm. Exp. 000170/2017-ACT
Llicència municipal. Espectacle públic i activitat recreativa de caràcter extraordinari
Relació de fets
I- En data 15 de setembre de 2017, amb número de registre d’entrada 2017028803,
RED GROUP CAFE & RESTAURANT, SL, ha presentat una sol·licitud de llicència
municipal per al desenvolupament d’espectacles públics i activitats recreatives de
caràcter extraordinari, concretament per a la celebració d’un cap de setmana solidari
a l’avinguda d’Eduard Toldrà, 22, bxs.
D’acord amb la seva sol·licitud i documentació que l’acompanya aquest acte es portarà
a terme el cap de setmana, del 23 i 24 de setembre de 2017.
II- La sol·licitud presentada incorporada a l’expedient corresponent, compleix amb el
previst a l’article 113 del Decret 112/2010, de 31 d’agost.
III- La documentació presentada ha estat sotmesa a l’informe dels òrgans competents en
matèria de seguretat ciutadana, protecció civil i trànsit, d’acord amb el que determina
l’apartat b) de l’article 114 del Decret 112/2010, de 31 d’agost.
El resultat dels informes emesos a resultes de dit tràmit de consulta ha estat el següent:
1- Informe enginyer tècnic municipal
“Aquesta instal·lació està inclosa en el conjunt d’una activitat extraordinària que de
conformitat amb el vigent Pla General d’Ordenació es classifica en RECREATIVA,
categoria concerts, actes culturals, etc. ,situació C/ Indústria 3, cantonada C/ Josep
Juliachs i C/ Eduard Toldrà, segons l’article 33 i l’annex 1.
La superfície del recinte: 4101,69 m2 (Espai principal activitat aire lliure: 1269, 88 m2)
Aforament limitat: inferior a 300 persones
Potència: 43 kw
Dies de realització i horaris:
23 de setembre de 09:30 a 22.00h.
24 de setembre de 10:00 a 20:00h.
Aquesta activitat es considera com un espectacle públic i activitat recreativa de caràcter
extraordinari, segons el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, Decret
112/2010 (REPAR).
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S’informa que la documentació presentada és favorable per continuar amb la tramitació
de la autorització de la llicència sol·licitada, havent-se de complir les condicions
següents:
Condicions de la llicència:
-

Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI i DB SUA.
Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió.
Compliment de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions.
Compliment de l’Ordenança reguladora dels establiments musicals i de restauració de
pública concurrència.
Compliment del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives.
Compliment de la normativa d’inflables UNE: EN 14960/2014
Compliment de la normativa sanitària vigent que li és d’aplicació. S’hauran de complir
els requisits que ha establert el Servei de salut Pública de l’Ajuntament.
Compliment de les condicions imposades de mobilitat, i l’aparcament necessari per al
desenvolupament de l’activitat estarà justificat i garantit.
Compliment de la normativa referent als plans d’autoprotecció i compliment de les
condicions imposades pel servei de protecció civil de l’Ajuntament.
Cal disposar d’un sistema de control d’aforament.
Disposar de la corresponent autorització de l’ús de l’espai per part del titular del mateix.
Previ al seu funcionament es presentarà la següent documentació:
- Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits
establerts pel decret 112/2010.
- Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat d’acord
amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa que li són
d’aplicació.
- Cal disposar del Pla d’Autoprotecció validat pels serveis tècnics municipals de
protecció civil.
- Cal disposar de la documentació que acrediti l’estabilitat i la solidesa dels escenaris.
- Cal disposar del certificat tècnic que acrediti el muntatge de l’inflable segons la
normativa d’inflables UNE: EN 14960/2014.
- Cal disposar de la documentació que acrediti que la instal·lació elèctrica s’ha fet
seguint el reglament electrotècnic de baixa tensió.
- Acreditar la contractació de monitors necessaris per l’ús de l’inflable i restants activitats
recreatives.
- Acreditar el nombre de controladors d’accessos necessaris segons el decret 112/2010,
articles 57 i 58.
- Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010, que cobreixi
totes les activitats recreatives, inclòs l’ús de l’inflable.
- Declaració responsable del titular de l’activitat garantint que l’aforament serà inferior a
les 300 persones.
Disposar dels següents informes perceptius favorables
-

Informe favorable de servei de protecció civil de l’Ajuntament.”
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2- Informe tècnic de protecció civil
“RED GROUP CAFE- RESTAURANT S.L. ha presentat un Pla d’Autoprotecció relatiu
a l’espectacle públic i activitat recreativa de caràcter extraordinari del CAP DE
SETMANA SOLIDARI REDBAR VILANOVA, que tindrà lloc els dies 23 i 24 de
setembre de 2017 i que s’ubica al C/ Indústria 3, cantonada C/ Josep Juliachs i C/
Eduard Toldrà.
Després d’analitzar el contingut de l’esmentat Pla d’Autoprotecció, es considera
Favorable, i dóna compliment al requisit que s’estableix al article 46. Pla
d’Autoprotecció, del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives.”
Fonaments de dret
I. L’article 42.1 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives, defineix aquest tipus d’espectacles
públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, els quals (com és el cas en
aquest supòsit), es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic
que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o
en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d’establiments
oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per a
dur-hi a terme els espectacles o les activitats.
II. Els articles 108 a 117 del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
(Decret 112/2010, de 31 d’agost), publicat en el DOGC núm. 5709 de 07/09/2010 (i
en vigor des del 27 de setembre de 2010), desenvolupen l’anterior precepte legal i
regulen específicament les llicències i autoritzacions per a espectacles públics o
activitats recreatives de caràcter extraordinari. En aquest sentit, en el cas de Vilanova
i la Geltrú (municipi de més de 50.000 habitants), aquests espectacles estan
sotmesos a llicència municipal (articles 13.1 c) i 42.2 de la Llei 11/2009, i articles 95
d) i 109 del Decret 112/2010), han de complir els requisits generals previstos en
l’article 111 de dit Decret (entre d’altres, la valoració de l’impacte acústic de
l’espectacle públic o de l’activitat recreativa que pugui presentar l’entitat
organitzadora juntament amb la seva documentació, i les mesures necessàries que
aquesta proposi adoptar per prevenir-lo i minimitzar-lo), i els especials quan es
realitzen en espais oberts, que es determinen en el seu art. 112, i necessiten
presentar una Memòria amb el contingut mínim establert a l’article 113 del referit
Decret, com a condicions indispensables perquè es pugui atorgar la referida llicència
municipal, segons el procediment de sol·licitud i tramitació que es preveu als articles
114 a 116, la qual ha de tenir el contingut establert a l’article 117 del reiterat Decret
112/2010.
III. De conformitat amb l’article 21.1 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
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bases del règim local, i 53.1 r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’alcalde o
alcaldessa és l’òrgan competent per a l’atorgament de llicències.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER. Concedir llicència municipal per al desenvolupament d’espectacles públics i
activitats recreatives extraordinàries, a RED GROUP CAFE & RESTAURANT, SL, per a
la celebració d’un cap de setmana solidari, a l’avinguda d’Eduard Toldrà, 22,
de
conformitat amb els articles 108 a 117 del Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives (Decret 112/2010, de 31 d’agost) i restant normativa aplicable, amb el
següent detall:
- Lloc de realització: espai entre carrer Indústria,3, avinguda d’Eduard Toldrà, 22 i carrer
Josep Juliachs
- Dates: 23 i 24 de setembre de 2017
- Horari: dia 23 de setembre de 09:30 h. a 22:00h,
Dia 24 de setembre de 10:00 h. a 20:00h
- Aforament: inferior a 300 persones
SEGON. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa la seva
realització, com a mesures a adoptar en l’espai especificat per a fer aquest acte, per
l’entitat organitzadora, RED GROUP CAFE & RESTAURANT, SL, d’acord amb els
informes esmentats a la part expositiva de la present acord i incorporats a l’expedient.
TERCER. Condicionar la llicència atorgada a la disposició i presentació de la
documentació següent,
• Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits
establerts pel decret 112/2010.
• Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat d’acord
amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa que li són
d’aplicació.
• Cal disposar del Pla d’Autoprotecció validat pels serveis tècnics municipals de
protecció civil.
• Cal disposar de la documentació que acrediti l’estabilitat i la solidesa dels escenaris.
• Cal disposar del certificat tècnic que acrediti el muntatge de l’inflable segons la
normativa d’inflables UNE: EN 14960/2014.
• Cal disposar de la documentació que acrediti que la instal·lació elèctrica s’ha fet
seguint el reglament electrotècnic de baixa tensió.
• Acreditar la contractació de monitors necessaris per l’ús de l’inflable i restants activitats
recreatives.
• Acreditar el nombre de controladors d’accessos necessaris segons el decret 112/2010,
articles 57 i 58.
• Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010, que cobreixi
totes les activitats recreatives, inclòs l’ús de l’inflable.
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• Declaració responsable del titular de l’activitat garantint que l’aforament serà inferior a
les 300 persones.
QUART- Notificar aquest acord al titular de l’activitat amb els recursos escaients.
Ho mana i signa el regidor delegat, davant meu, el secretari.
29. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA.
D171003
Es dóna compte de les llicències urbanístiques aprovades per Decret per delegació
d’Alcaldia.
Llicències urbanístiques
1.
2.

Sol·licitud presentada per GRUPO COMPONENTES VILANOVA, SL, per
enderrocar mur esquerdat i reconstruir nou mur a l’accés de la factoria, a la Rda.
Europa, 24 (821/2017)
Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. CANARIES, 16, per arranjar cornisa de
l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, al C. Canàries, 16 (890/2017)

30. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE
COMUNICACIONS
PRÈVIES
I
DECLARACIONS
RESPONSABLES
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP171003
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les comunicacions prèvies i declaracions
responsables presentades per l’interessat.
OBRES
Primeres ocupacions
1.

Comunicació presentada per R. F. V., per primera ocupació habitatge unifamiliar i
legalització piscina, al C. Puig i Cadafalch, 5A (889/2017)

ACTIVITATS
Declaració Responsable d’Obertura
1- Declaració responsable d’obertura presentada per ANDAMIAL CONSTRUCCION,
SL, per instal·lar una oficina d’empresa de construcció al carrer Canàries, 25, bxs.
(70/17 eact)
2- Declaració responsable d’obertura presentada per P. V. D. S. per instal·lar una
activitat de venda i reparació de bicicletes al carrer de Sant Gregori, 7, bxs. (68/17
eact)
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3- Declaració responsable d’obertura presentada per 9TRAMITS VILANOVA, SL per
instal·lar una oficina d’assessoria al carrer Doctor Fleming, 27, bxs. (67/17 eact)
4- Declaració responsable d’obertura presentada per FERDOLÇ, SL, per instal·lar un
basar a l’avinguda de Francesc Macià, 60, bxs. 1. (34/17eact)
5- Declaració responsable d’obertura presentada per JOYERIA TOUS, SA, per instal·lar
una joieria a la rambla Principal, 88-90, bxs. (60/17)
6- Declaració responsable d’obertura presentada per OD FRANQUÍCIES, SLU, per
instal·lar un centre d’estètica i perruqueria a la plaça Soler i Carbonell, 7, bxs.
(55/17eact)
7- Declaració responsable d’obertura presentada per VAPSTORE ADVENTWO, SCP,
per instal·lar una activitat de cigarretes electròniques al carrer de Sant Eulàlia, 7,
bxs.2. (54/17 eact)
SERVEIS VIARIS
31. SERVEIS VIARIS. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DE SERVEIS VIARIS I
MANTENIMENT DE LA CIUTAT DE LA REGIDORIA DE SERVEIS VIARIS I
MOBILITAT DE L’ANY 2016. NÚM. EXP. 843/2017-SVI.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“Aprovar la memòria de Serveis Viaris i Manteniment ciutat de la regidoria de Serveis
Viaris i Mobilitat de l’any 2016, que s’adjunta a la proposta com annex.”

Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
SECRETARIA GENERAL
Unitat d’expedients sancionadors
32. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER COMPLIMENT FAVORABLE DE
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER CONDUCCIÓ D’UN GOS
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CONSIDERAT COM
000065/2017-UES.

A

POTENCIALMENT

PERILLÓS.

NÚM.

EXP.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de set-cents cinquantaun euros (751 €) per infracció de l’article 31.1 de l’ordenança de Municipal de tinença
d’animals a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient.
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la
persona titular del DNI XXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció
econòmica imposada.
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador.
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen, així com a la instructora i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia
Local i als Departaments de Medi Ambient i Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”.

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 8.47 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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