ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
26 DE MAIG DE 2015
Acta núm. 20
ASSISTENTS:
NEUS LLOVERAS MASSANA
ARIADNA LLORENS GARCIA
GLÒRIA GARCIA PRIETO
GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ
MARIA JOSEP RIBA HUGUET
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÀN
SECRETARI GENERAL
ISIDRE MARTÍ SARDÀ
INTERVENTOR
CÉSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ
(Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF.
La reunió s’efectua en primera convocatòria.
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les
comissions respectives, s’adopten els acords següents:
SERVEIS A LES PERSONES
ALCALDIA
SECRETARIA GENERAL.
1.

FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE
L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 19 DE MAIG DE 2015.

S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local del dia 19 de maig de 2015.

2.

SERVEIS JURÍDICS. ES DÓNA COMPTE DE SENTÈNCIES,
INTERLOCUTÒRIES, AUTOS I RESOLUCIONS NOTIFICADES
DURANT LA PRIMERA QUINZENA DEL MES DE MAIG DE 2015.

Es dóna compte sentències, interlocutòries , autos i resolucions notificades
durant la primera quinzena del mes de maig de 2015.
1) Resolució, de data 22 de gener de 2015, dictada pel Tribunal Econòmic
Administratiu Regional de Catalunya, Sala segona que dimana de la
reclamació núm. 08/13949/2012 interposada davant aquest Tribunal per
JOAN IGNASI ELENA GARCIA en nom de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
en relació a la interposició del recurs contra l’acord dictat pel Ministeri de Medi
Ambient, Direcció General de Costes pel concepte de taxes i exaccions no
cedides a les Comunitats Autònomes respecte del cànon d’ocupació i
aprofitament al domini públic marítim-terrestre any 2010. I que transcrita
literalment diu:
“ACORDA::
Estimar en parte la presente reclamación, anulando el acuerdo impugnado y
retrotrayendo las actuaciones para que, atendiendo a lo argumentado en la
presente resolución, se practique nueva liquidación debidamente motivada”.
2) Sentència de data 13 de febrer de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 16 de Barcelona, que dimana dels autos de Procediment
Abreujat número 146/2013-A1 en relació al recurs interposat contra la
resolució de 28 de gener de 2013 que desestimava el recurs interposat contra
la suspensió a l’actora del complement personal transitori que venia percebent,
sol.licitant al mateix temps el reconeixement d’ostentar superior categoria
laboral a la reconeguda (de C17 a C19) amb atribució de plaça corresponent.
Lletrat: Santiago Sáenz Hernáiz . I que transcrita literalment diu:
“FALLO
INADMITIR parcialmente y DESESTIMAR íntegramente el recurso 146-2013
interpuesto por ..... contra la resolución de 28 de enero de 2013, con
imposición de costas a la actora en la cuantía de 300 euros.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el
plazo máximo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
recepción de la correspondiente notificación”
3) Sentència núm. 55/2015, de 16 d’abril de 2015, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 16, en el recurs contenciós administratiu

ordinari número 561/2011, interposat en relació a la interposició del recurs
contra la resolució de 20 de juny de 2010 per la que es desestimava la
reclamació patrimonial formulada pels danys soferts al caure a les escales
ubicades a la Plaça d’Enric Cristòfol Ricard, núm. 22-24. Lletrat:Manuela
Vigiola. Procuradora: Laura de Manuel I que transcrita literalment diu:
“FALLO.
Desestimar el recurso contencioso administrativo Ordinario número 561-2011
B2 interpuesto, representado por el Procurador Mónica Ratia asistido del
Letrado Laia García, contra el Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, asistida de el
Letrado Manuela Vigiola, representada por el Procurador Laura de Manuel,
confirmando la resolución de 20 de junio de 2010, sin hacer pronunciamiento
especial sobre costas procesales.
Notifíquese a las partes, haciéndole saber que esta sentencia no es firme, pues
no cabe contra la misma recurso de apelación a tenor de lo dispuesto por el
artículo 81.1.a) de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción”.
4) Sentència núm. 85/2015, de 15 d’ abril de 2015 dictada pel Juzgado
Contencioso Administrativo 12 , en el recurs PA 312/2013-Secc. 2C , interposat
en relació a la interposició del recurs contra decret de data 13 de juny de 2014
que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys patits
per un mur perimetral de la vivenda del carrer de Sebastià Gumà, núm. 20, per
l’acció dels arrels d’un arbre situat a la via pública i un escapament d’aigua de
les tuberies ubicades sota la vorera. Lletrat: Lletrat: Jordi Sellarés
Valls.Procurador: Laura de Manuel Tomás. I que transcrita literalment diu:
“FALLO
En atención a lo expuesto, he decidido:
1º.- ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
representación de los Srs……., contra el decreto de la Sra. Alcadesa de
Vilanova i la Geltrú de fecha 14 de junio de 2013, que anulo por no ser
conforme a Derecho.
2º.- CONDENAR al AYUNTAMIENTO DE VILANOVA I LA GELTRÚ a
indemnizar al recurrente con la cantidad de 5.030,29 euros por la
responsabilidad patrimonial declarada.
3º.- No efectuar pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la
misma es firme y contra ella no cabe la interposición de recurso ordinario
alguno (articulo 81.1.a) LJCA).”
5) Sentència núm. 82/2015, de data 29 d’abril de 2015, dictat pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona en el procediment Recurs
Procediment Abreujat interposat per BANCO SANTANDER, SA, en relació a la
impugnació de la resolució sancionadora de data 21 de juliol de 2014 que
desestima el recurs de reposició contra la resolució dictada a l’expedient
00019/2014-UES, que imposava dos sancions de 750 euros a tres oficines
bancàries del recurrent per considerar que incorria en una infracció de l’article
331-3 A) I 331-4 E) de la llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya.
,Lletrat: Miquel Àngel Pigem de las Heras. I que transcrit literalment diu
“FALLO:
Que DEBO ESTIMAR y ESTIMO el presente recurso contencioso
administrativo, anulando y dejando sin efecto las resoluciones impugnadas y
las sanciones de las que traen causa. Se imponen las costas a la demandada
con el límite total máximo de 80 Euros.
Contra esta Sentencia no cabe interponer recurso ordinario alguno, a tenor
del art. 81 LRJCA.”
3.

SERVEIS JURÍDICS.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRADA AL PROCEDIMENT
ABREUJAT
128/2015-SECC.
E,
DAVANT
EL
JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 9 DE BARCELONA.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 9
de Barcelona, en qualitat d’ administració demandada en el procediment
Abreujat número 128/2015 Secció E, per quantia de 300 euros.
SEGON. Designar a la lletrada, Sra. Cristina Rafales Graells per a que
assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’ajuntament en l’esmentat
procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin
interposar.
TERCER. Ratificar l’escriptura de poder per a plets atorgada davant del Notari
Sr. Eduardo Hernández Compta, el dia 9 d’abril de 2015, amb el número 384
del seu protocol.

QUART. Notificar el present acord a la lletrada designada i al cap de la Unitat
d’Expedients Sancionadors, Sr. Pere Carbonell Garcia als efectes que presti
l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la documentació
pertinent per a la correcta defensa jurídica de la lletrada designada.”
4.

PATRIMONI. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD A LA
DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
DEL
DEPARTAMENT
D’ECONOMIA
I
CONEIXEMENT PER A LA CESSIÓ TEMPORAL DEL MOLÍ DE
MAR.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Sol·licitar a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, del Departament d’Economia i Coneixement la cessió a l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú, per un termini de 25 anys, de l’equipament anomenat
Moli de Mar, situat a l’avinguda de Sant Cristòfol, núm. 12, de Vilanova i la
Geltrú, amb la finalitat d’executar el projecte Molí de Mar XXI, Escola
Universitària de la Mediterrània, que preveu realitzar un projecte formatiu de
referència al territori, que tingui com a base el Molí de Mar.
SEGON. Notificar aquest acord a l’esmentada Direcció General, i facultar
l’Alcaldessa la signatura dels documents que siguin necessaris per a formalitzar
i executar aquest acord.”
5.

CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DEL SERVEI D’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓ DE CONSUM DE DROGUES DE L’AJUNTAMENT DE
VILANOVA I LA GELTRÚ.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Adjudicar a ATRA ASSOCIACIÓ, amb CIF: G-58219874, el contracte
del servei d’execució del programa de prevenció de consum de drogues de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un termini de dos anys, amb possibilitat
de pròrroga per dos anys més, prorrogables anualment, pel procediment obert i
amb tramitació ordinària d’acord amb l’establert als articles 109 i 110 del
TRLCSP, amb un pressupost màxim anual de 16.128,00 € (exempts d’IVA).
La despesa econòmica prevista per a l’exercici del 2015 dependrà de la data
d’inici del contracte i serà, aproximadament, de 6.960,00 €, preveient que el
contracte s’iniciarà el mes de juliol de 2015.
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 34.3112.2269900 del
pressupost del 2015 i a les de la resta d’exercicis econòmics que equivalguin a
la mateixa, fins a la finalització del contracte i de les pròrrogues, a raó de
mesos vençuts.

TERCER. Notificar l’adjudicació a ATRA ASSOCIACIÓ, publicar l’adjudicació al
Perfil del Contractant i requerir l’adjudicatari perquè en un màxim de quinze (15)
dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la notificació de l’adjudicació,
formalitzi el contracte.
QUART. Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a
Annex 1.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”
6.

CONTRACTACIÓ.
APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL
CONTRACTE DEL SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA AL PLA
D’EQUITAT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. PRORROGAR el contracte pel període d’un any més (del 22 de juny
de 2015 al 21 de juny de 2016) per l’import anual de 19.051,20 €, exempts d’IVA.
SEGON. La despesa anirà imputada a l’aplicació pressupostària
08.3272.2279903 de l’exercici 2015 i a l’aplicació de l’exercici 2016 que s’habiliti a
tal efecte.
TERCER. Aprovar la minuta de la segona pròrroga del contracte, que s’adjunta
com a Annex.
QUART. Notificar aquest acord a la Sra. amb NIF: 46569552-A.
CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA
7.

HISENDA. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES.

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número
F/2015/15, per un import d’UN MILIÓ NOU MIL QUATRE-CENTS CATORZE
EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (1.009.414,48€).
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
8.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU,
DE LA REVOCACIÓ D’AUTORITZACIÓ PER A L’EXERCICI DE LA
VENDA NO SEDENTÀRIA DEL SR. AMB DNI 52 739 614-C, EN
RELACIÓ A LA PARADA NÚM. 17 DEL MERCADAL DE MAR.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Revocar l’autorització de la venda no sedentària, corresponent a la
parada núm. 17 del Mercadal de Mar, atorgada a nom del Sr. amb DNI:
52739614C, per manca de pagament de les taxes municipals per prestació de
serveis de mercats.
SEGON. Aquesta revocació no genera dret a rebre cap tipus d’indemnització o
compensació de cap mena; així mateix, no eximeix de la responsabilitat del
pagament del deute pendent, fins a la data de la revocació.
TERCER. Notificar aquest acord a la persona titular de l’autorització de la
venda no sedentària i demés interessats de l’expedient.”
SERVEIS A LA CIUTAT
9.

URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA
SOL.LICITADA PEL SR. AMB DNI 77 053 240-C, PER A
ENDERROCAR PARCIALMENT L’EDIFICI ENTRE MITGERES DE
PB+4PP, SITUAT AL CARRER DE SANT PAU, NÚM. 16.
(303/2015).

S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres
sol·licitada pel Sr. amb DNI: 77053240-C, per a enderrocar parcialment edifici
entre mitgeres de PB+4PP, al carrer de Sant Pau, núm. 16, (Exp.000303/2015OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i
jurídic favorables.
10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA
SOL.LICITADA PER LA SRA. AMB DNI 40 702 149-S, PER A
ENDERROCAR ENTRESOLAT DE LOCAL DE LA PLANTA BAIXA,
A LA RAMBLA DE LA PAU, NÚM. 4 BAIXOS. (323/2015).
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres
sol·licitada per la Sra. amb DNI: 40702149-S, per a enderrocar entresolat del
local de la planta baixa, situat a la rambla de la Pau, núm. 4 baixos,
(Exp.000323/2015-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els
informes tècnic i jurídic favorables.
11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA
SOL.LICITADA PEL SR. AMB DNI 77 274 474-V, PER A CANVIAR
BIGUES AFECTADES PER ALUMINOSI, A LA PLAÇA DE LA
CASERNES, NÚM. 3. (418/2015).

S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres
sol·licitada pel Sr. amb DNI: 77274474-V, per a canviar bigues afectades
per aluminosi de l’edifici situat a la plaça de les Casernes, núm. 3,
(Exp.000418/2015-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els
informes tècnic i jurídic favorables.
12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DENEGAR LA SOL·LICITUD
PRESENTADA PER BROSNANN CREACIONES, SL, PER A
INSTAL·LAR PANTALLA LLUMINOSA DE PROMOCIÓ, AL
CARRER DE LA CALÇ, NÚM. 2. (117/2015).
S’aprova per unanimitat dels assistents DENEGAR la llicència sol·licitada per
BROSNANN CREACIONES, SL, per a instal·lar una pantalla lluminosa de
promoció a l’edifici Vila Lauren, situat al carrer de la Calç, núm. 2, d’acord amb
la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic desfavorables
que figuren incorporats a l’expedient.
13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA
RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET.
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
1.

Sol·licitud presentada per a canviar el paviment de l’habitatge, reformar el bany i
canviar la instal·lació elèctrica, al carrer de Matanzas, núm. 11, 1r.1a. (275/2015)

2.

Sol·licitud presentada per a pintar part baixa de la façana al carrer del Col·legi,
núm. 36 B. (357/2015)

3.

Sol·licitud presentada per a enderrocar tram de pèrgola i legalitzar la resta en
compliment de l’expedient de restitució de la legalitat 378/2015-DIS, al carrer de
Sant Joaquim, núm. 49. (378/2015)

4.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a fer reparació
parcial del forjat del sostre de la segona planta de l’edifici, al carrer de la Fassina,
núm. 6. (391/2015)

5.

Sol·licitud presentada per a reforma interior de l’habitatge, al carrer del Recreo,
núm. 97, 3r.1a. (393/2015)

6.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reformar façana
al carrer de Joan Llaverias, núm. 33. (397/2015)

7.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reformar façana
a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 169, escala B. (400/2015)

8.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar envà
pluvial a la rambla de la Pau, núm. 33-43. (420/2015)

9.

Sol·licitud presentada per a reforma interior de local sense ús comercial, situat al
carrer de la Unió, núm. 44. (421/2015)

10. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar tram
del forjat de l’edifici a l’avinguda de Jaume Balmes, núm. 7. (426/2015)
11. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 2 m per a
canviar vàlvula de xarxa de gas natural a l’avinguda d’Eduard Toldrà, núm. 67.
(424/2015)
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS
1.

Sol·licitud presentada per BROSNANN CREACIONES, SL, per a reparació de les
zones comuns del centre Vila Lauren, al carrer de la Calç, núm. 2. (929/2014)

2.

Sol·licitud presentada per SUPERMERCADOS SABECO, SA, per a obres de
conservació i manteniment del supermercat al carrer de la Metal·lúrgia, núm. 4.
(274/2015)

3.

Sol·licitud presentada per CENTRO MÈDICO FEDEAR, SL, per a fer obertura a la
mitgera per a comunicar dos locals, al carrer de Cuba, núm. 44 i 46. (383/2015)

4.

Sol·licitud presentada per RED GROUP CAFE & RESTAURANT, SL, per a
adequació de local per a instal·lar un bar-restaurant amb venda de pa, a
l’avinguda d’Eduard Toldrà, núm. 22, Esc. A bxs.1a. (398/2015)

5.

Sol·licitud presentada per a instal·lar rètol i canviar la ubicació de la porta de local
comercial situat al carrer de Sant Sebastià, núm. 21. (419/2015)

6.

Sol·licitud presentada per a condicionament de local comercial situat al carrer de
la Llibertat, núm. 14 bxs. (425/2015)

7.

Sol·licitud presentada per a reformar local destinat a perruqueria, situat a la
rambla de Salvador Samà, núm. 31. (428/2015)

Obres per adequació i instal·lacions de locals
1.

Sol·licitud presentada per UNIFILLER ESPAÑA, SL, per fer obres d’adequació
d’una nau per instal·lar un magatzem a la rambla dels Països Catalans, núm. 18,
nau 37. (699/14-obr)

14. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA
RELACIÓ DE LES COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS
RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT.

Es dóna compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions
responsables presentades per l’interessat.

OBRES

Obres menors
1.

Comunicació presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a enretirar la
moqueta del vestíbul, enguixar les parets, pintar, canviar peça de marbre
trencada, al carrer de l’Estany, núm. 1. (396/2015)

2.

Comunicació presentada per a canviar rajoles de bany i cuina al carrer de
l’Urgell, núm. 7, 2n. 2a. (399/2015)

3.

Comunicació presentada per a enrajolar cuina al carrer de Menéndez y Pelayo,
núm. 64, bxs. (401/2015)

4.

Comunicació presentada per a enrajolar cuina i endolls nous, a la rambla de
Josep Antoni Vidal, núm. 11, 1r.1a. (402/2015)

5.

Comunicació presentada per CONSTRUCCIONES Y REFORMAS FRAN
MANZANO BLAYA, per a reforma de bany i cuina al carrer dels Magatzems
Nous, núm. 2, 1r. (403/2015)

6.

Comunicació presentada per a reformar cuina i bany al carrer de l’Aigua, núm.
37. (405/2015)

7.

Comunicació presentada per a reformar bany i cuina al carrer de Josep Coroleu,
núm. 81. (408/2015)

8.

Comunicació presentada per a renovar cuina i bany al carrer dels Plàtans, núm.
4. (410/2015)

9.

Comunicació presentada per a reformar bany i cuina al carrer del Tarongers,
núm. 5, 1r. 2a. (414/2015)

10.

Comunicació presentada per a canviar rajoles i sanitaris del bany al carrer de
l’Aigua, núm. 199, bxs. 2a. (416/2015)

11.

Comunicació presentada per a reformar la cuina al carrer del Col·legi, núm. 21.
(437/2015)

ACTIVITATS
Innòcues
1.

Declaració responsable presentada per instal·lar una perruqueria al carrer de la
Unió, núm. 11, bxs. (148/15)

2.

Declaració responsable presentada per AD ASSESSORS, SCP, per instal·lar
una oficina d’assessorament al carrer del Doctor Zamenhof, núm. 51, bxs. 3a.
(175/15)

3.

Declaració responsable presentada per instal·lar una activitat de venda
d’objectes de regal al carrer de la Mercè, núm. 11. (173/2015)

4.

Comunicació presentada per CORPORACION CLD SERVICIOS URBANOS DE
TRATAMIENTO DE RESIDUS, per instal·lar un magatzem (base de serveis
municipals de neteja de clavegueram) al carrer del Guix, núm. 2. (176/15)

5.

Comunicació presentada per SANITAS NUEVOS NEGOCIOS, SLU, per
instal·lar un centre dental a l’avinguda de Jaume Balmes, núm. 17, bxs. 1a.
(405/13)

6.

Comunicació presentada per DIN A4 VNG, SCP, per instal·lar un magatzem
(roba apta per l’estampació) a la rambla del Castell, núm. 92, local esquerra.
(171/15)

7.

Comunicació presentada per AHMED AZOUAGH, per a instal·lar peixateria al
carrer de les Casernes, núm. 22 bxs. 2a. (169/2015)

REPAR
1.

Comunicació presentada per EXIT 14, SL, per instal·lar un bar a l’avinguda de
Jaume Balmes, núm. 24-26, bxs. 5a. (25/15)

2.

Comunicació presentada per canviar de nom un bar a la rambla de la Pau, núm.
11-17, bxs. 3a. (115/15)

3.

Comunicació presentada per instal·lar un bar a la rambla de Josep Tomàs
Ventosa, núm. 7. (406/13)

URGÈNCIA
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no ha pogut ser objecte
d’estudi permenoritzat 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.
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA
15. HISENDA. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ
REFERENT AL SALDO PEL CONCEPTE D’INDEMNITZACIONS

PER ASSISTÈNCIA DELS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL. EXERCICI 2015. LIQUIDACIÓ FINAL.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
ES DÓNA COMPTE a la Junta de Govern Local de l’Informe d’Intervenció
referent al saldo pel concepte d’indemnitzacions per assistència dels regidors
de la corporació municipal. Liquidació 2015, que es transcriu literalment a
continuació:
PRIMER. La Base 28 d’execució del Pressupost municipal per l’exercici 2014
assenyala:
Base 28.- Indemnitzacions als regidors per assistències efectives als òrgans municipals
següents:
Ple
Junta de Govern Local
Comissió Informativa
Consells d’Administració
(o òrgans anàlegs dels ens municipals)
Juntes Generals de societats municipals
Junta de Portaveus

460 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €

Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, percebran
indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació
de què formin part, en la quantia màxima següent i d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries
660 x 12 = 7920
Les quantitats a percebre mensualment no podran superar la 1/12 part del total anual, excepte
el mes de desembre, en què es regularitzarà tenint en compte el topall anual.
Els mesos en què la percepció mensual sigui menor a 1/12 part del total anual, s’afegirà a la
quantitat a percebre el saldo a favor del regidor/a, produït per quantitats acreditades en mesos
anteriors, i que no s’hagi pagat per haver-se superat el límit establert anteriorment o, si no
existís saldo favorable, es concedirà automàticament una bestreta per tal que es mantingui la
percepció mensual de 1/12 parts del total anual. En la indemnització corresponent al mes de
desembre es regularitzarà la situació i es liquidaran les bestretes
Els saldos de les bestretes a favor de l’Ajuntament que no puguin ser abonats en el mes de
desembre, es descomptaran en els mesos immediats posteriors fins a la seva total cancel·lació.
En el supòsit de cessament seran reintegrats pel regidor/a en un període màxim de 30 dies.
Els mesos en què l’activitat mensual determini que la percepció mensual sigui superior a 1/12
part del total anual es generarà un saldo positiu a favor del regidor/a que es compensarà en els
mesos següents o servirà per fer-ne la regularització de final d’any.
L’assistència es justificarà mitjançant document emès pel secretari de l’òrgan col·legiat. En
qualsevol cas, el límit serà el que resulti de l’increment que s’estableixi definitivament per als
funcionaris en la Llei de pressupostos generals de l’Estat

En el mateix sentit s’expressa el punt Tercer de l’acord de Ple de 10 de març
de 2014, d’aprovació de l’adequació de les retribucions i indemnitzacions dels
càrrecs electes a la LRSAL.
SEGON. Efectuat el càlcul de les quantitats meritades, pagades i el saldo
resultant per assistències efectives als òrgans col·legiats durant l’any 2014 i
2015, per part dels regidors que perceben indemnitzacions, resulta:
INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES. LIQUIDACIÓ 2015
GRUP MUNICIPAL CIU

TOTAL ANUAL F SANCHEZ
TOTAL ANUAL G FIGUERAS

Saldo
2014

2015

Total

Pagat
2015

SALDO
2015

-540,36
5.439,64
4.899,28

2.440,00
5.160,00
7.600,00

1.899,64
3.300,15 -1.400,51
10.599,64 3.300,15 7.299,49
12.499,28 6.600,30
5.898,98

Saldo
2014

2015

Total

Pagat
2015

3.839,64
5.160,00
7.439,64 3.700,00
7.379,64
4.960,00
18.658,92 13.820,00

8.999,64
11.139,64
12.339,64
32.478,92

3.300,15 5.699,49
3.300,15 7.839,49
3.300,15 9.039,49
9.900,45 22.578,47

2014

Pagat
Total

SALDO
2015

GRUP MUNICIPAL CUP

TOTAL ANUAL M. FONT
TOTAL ANUAL R. RÀFOLS
TOTAL ANUAL M. RIUS

SALDO
2015

GRUP MUNICIPAL IC-VERDS
Saldo
TOTAL ANUAL I. SANCHEZ
TOTAL ANUAL M. CLAVER

2015

2.839,64
2.600,00
14.379,64 5.000,00
17.219,28 7.600,00

2015

5.439,64
3.300,15 2.139,49
19.379,64 3.300,15 16.079,49
24.819,28 6.600,30 18.218,98

GRUP MUNICIPAL PP
2014
TOTAL ANUAL S. RODRIGUEZ
TOTAL ANUAL C RODRIGUEZ

Pagat
2015

7.779,64
2.300,00
8.639,64
5.760,00
16.419,28 8.060,00

SALDO
Total

2015

2015

10.079,64 3.300,15 6.779,49
14.399,64 3.300,15 11.099,49
24.479,28 6.600,30 17.878,98

GRUP MUNICIPAL PSC
2014

Pagat
2015

SALDO
Total

2015

2015

TOTAL ANUAL J I ELENA
TOTAL ANUAL X CARBONELL
TOTAL ANUAL O ESCALAS
TOTAL ANUAL MA IGLESIAS
TOTAL ANUAL G LLOBET
TOTAL ANUAL J MARTORELL
TOTAL ANUAL JL RUIZ
TOTAL ANUAL G VARGAS

1.179,64
1.779,64
-460,36
8.039,64
6.239,64
8.039,64
4.439,64
3.719,64
32.977,12

4.160,00
3.760,00
200,00
3.900,00
4.760,00
5.760,00
4.760,00
5.960,00
33.260,00

5.339,64
5.539,64
-260,36
11.939,64
10.999,64
13.799,64
9.199,64
9.679,64
66.237,12

3.300,15 2.039,49
3.300,15 2.239,49
3.300,15 -3.560,51
3.300,15 8.639,49
3.300,15 7.699,49
3.300,15 10.499,49
3.300,15 5.899,49
3.300,15 6.379,49
26.401,20 39.835,92

Pagat
2014

SALDO
2015

Total

2015

7.039,64
7.039,64

800,00
800,00

7.839,64
7.839,64

3.300,15
3.300,15

NO ADSCRIT

TOTAL ANUAL F ALVAREZ

2015
4.539,49
4.539,49

Aquests resums anuals, que estan desglossats en els diferents fulls de càlcul
que s’inclouen a l’expedient, s’extreuen de les dades transferides pel
Departament de Recursos Humans que a la vegada provenen de la informació
subministrada per les diferents secretaries dels òrgans col·legiats. Tot i que
manca el còmput d’assistències a la Junta de Govern corresponent al mes de
maig, així com les assistències a la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat,
les dades resum només pretenen reflectir els possibles saldos negatius dels
regidors, sense que tinguin cap efecte el còmput dels saldos positius.
TERCER. De les dades anteriors es dedueix que el regidor Oriol Escalas té un
saldo negatiu a favor de l’Ajuntament per un import de -3.560,51.
Atès que per Decret núm. 000021/2013-INT del Regidor Delegat es va aprovar
la renúncia del senyor Escalas a cobrar la seva percepció i que es transferís
l’import al Departament de Serveis Socials per finançar activitats d’atenció
social pròpies d’aquests serveis.
Atès que l’esmentada transferència es realitza per la Intervenció municipal de
forma periòdica, existeix un romanent a transferir a Serveis Socials per import
superior al saldo negatiu, per la qual cosa es retindrà d’aquell romanent la
quantitat de 3.560,51 euros per compensar l’excés de pagament de la
indemnització i es reintegrarà a la partida 01,9120,10000 “Retribució membres
de la Corporació” , i la resta es transferirà a les partides de Serveis Socials.
QUART. Es donarà compte d’aquest informe a la propera Junta de Govern
Local i es notificarà als regidors de la Corporació pel seu coneixement i
efectes.”
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

16. CULTURA. ACORD D’INICI D’EXPEDIENT DE LICITACIÓ DELS
SERVEIS DE PRODUCCIÓ I DEL SERVEIS DE PERSONAL DE
GESTIÓ I COORDINACIÓ DELS ACTES DEL CICLE FESTIU DE
VILANOVA I LA GELTRÚ, I DE CONTRACTE MENOR DEL
SERVEIS DE PERSONAL DE GESTIÓ I COORDINACIÓ FINS LA
RESOLUCIÓ DEL EXPEDIENT DE LICITACIÓ.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Iniciar un expedient de licitació dels serveis de producció i dels
serveis de personal de gestió i coordinació dels actes del cicle festiu de
Vilanova i la Geltrú, requerint al servei de contractació que iniciï els tràmits
pertinents.
SEGON. Aprovar la contractació, mitjançant contracte menor, amb caràcter
provisional fins la licitació definitiva d’aquest servei, de l’empresa SOMA
PRODUCCIONS, SL.
S’estableixen els imports a liquidar pel servei, segons el següent barem:
Quota t mensual: 2.789,25 € + iva
Els imports facturats seran carregats
31.3340.2260901 de suport a la creació.

a

la

partida

pressupostària

El cost estimatiu d’aquests serveis es calcula en 16.735,50 € (iva inclòs), no
superant, per tant, l’import corresponent al contracte menor.
La durada màxima del contracte s’estableix en sis mesos, de maig a octubre
2015.”
17. CULTURA. ACORD DE CONTRACTE MENOR DEL SERVEIS DE
PERSONAL D’ATENCIÓ AL PÚBLIC AL CENTRE D’ART
CONTEMPORANI LA SALA, FINS LA SEVA LICITACIÓ
CONJUNTAMENT
AMB
L’ORGANISME
AUTÒNOM
DE
PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar la contractació, mitjançant contracte menor, amb caràcter
provisional fins la licitació definitiva d’aquest servei (individual o conjuntament
amb el d’altres dependències), de la empresa ARC GESTIÓ CULTURAL, SL.
S’estableixen els imports a liquidar pel servei, segons el següent barem:
Preu hora ordinària:

19,00 € + iva

Preu hora cap de setmana:
Preu hora dia festiu:

21,00 € + iva
36,00 € + iva

Els imports facturats seran carregats
31.3340.2260901 de suport a la creació.

a

la

partida

pressupostària

El cost estimatiu d’aquests serveis es calcula en 13.000 € (iva inclòs), no
superant, per tant, l’import corresponent al contracte menor.
La durada màxima del contracte s’estableix en vuit mesos, d’abril a desembre
2015.”
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 10,50 hores, de la
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general.

Neus Lloveras Massana

Isidre Martí Sardà

