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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 12 DE JULIOL 
DE 2016 

 
Acta núm. 28 
 
Assistents: 

 
   NEUS LLOVERAS MASSANA      
             JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
             GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
             TERESA LLORENS I CARBONELL 
             GERARD LLOBET I SÁNCHEZ 
             JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
             GISELA VARGAS I REYES  
              

     
SECRETARI  ACCIDENTAL 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la regidora Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL 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 5 DE JULIOL DE 2016. 

 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 5 de juliol de 2016 per unanimitat dels 
assistentes. 
 

2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LA 
GESTIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ, ORGANITZACIÓ, ANIMACIÓ, 
INFORMACIÓ, PETIT MANTENIMENT I SUPORT A TOTS ELS PROGRAMES 
MUNICIPALS QUE DESENVOLUPA LA REGIDORIA RESPONSABLE I LA 
XARXA DE CENTRES CÍVICS MUNICIPALS.  NÚM. EXP. CGS/0111/PO // 
000152/2016-SEC. 
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S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER.- PRORROGAR el contracte pel període d’un any més (de l’1 d’agost de 
2016 al 31 de juliol de 2017) per l’import anual de 257.024,79 €, més 21% d’IVA. 
 
La despesa prevista pel 2016 serà de 107.093,66 € tenint en compte que la pròrroga 
serà vigent a partir de l’1 d’agost i anirà imputada a l’aplicació pressupostària 
06.9240.2279900 (o equivalent) de l’exercici 2016 i a l’aplicació de l’exercici 2017 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 l’empresa BERTEXAM, SCP, amb domicili al carrer 
Jardí, 85, 08800 Vilanova i la Geltrú, i CIF J-61681003. 
 
QUART.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
CINQUÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de 
reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
SISÈ.- Comunicar  que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de 
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i 
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància 
en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 
 
 
 

3. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LA 
CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE 
BAR DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DEL GARRAF DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. NÚM. EXP. 000003/2014-CONT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMER.- PRORROGAR el contracte pel període d’un any més (de l’1 de setembre 
de 2016 al 31 d’agost de 2017) per un cànon anual de 4.000,00 € (no s’aplica IVA) 
 
SEGON.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte, que s’adjunta com a Annex. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a SALVAMENT CATALÀ, SL amb domicili a Rda. 
Sant Miquel de Segur, 80, 43882 Segur de Calafell i CIF B-65093957. 
 
QUART.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
CINQUÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de 
reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
SISÈ.- Comunicar  que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de 
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i 
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància 
en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 
 

 
4. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU DE L’OPOSICIÓ I DESIGNA 

LLETRADA EN EL RECURS D’APEL·LACIÓ A LA SENTÈNCIA NÚM. 162/2016 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE 
BARCELONA, DE DATA 14 DE JUNY DE 2016 QUE ESTIMA EL RECURS 
PRESENTAT PER UN TREBALLADOR MUNICIPAL. NÚM. EXP. 000240/2015-
SEC. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“Primer. Presentar recurs d’apel·lació contra la sentència núm. 162/2016 del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, de data 14 de juny de 2016 que 
estima el Recurs Contenciós Administratiu 220/2015-V, procediment abreujat, 
presentat per un treballador municipal. 
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Segon. Designar a ARC DESPATX D’ADVOCATS, CONSULTORS, SCP (els lletrats, 
Srs. Santiago Saénz Hernáiz, Daniel del Rio López, Xavier Bonet Alcántara i Loida 
Valeros Cejas), per a que assumeixi la representació i la defensa de l’Ajuntament en 
l’esmentat recurs d’apel·lació. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors 
recursos o impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin 
interposar.  
 
Tercer. Designar els procuradors dels Tribunals, Sra. Esmeralda Gascón Garnica i Sr. 
Carlos Badía Martínez, pel cas de ser necessària la seva intervenció en el 
procediment. 
 
Quart. L’import de la contractació que és pagarà amb càrrec a la partida de Defensa 
Jurídica número 07.9203.22799,  atendrà als següents criteris un cop es determini la 
quantia del procediment: 
 

• Quantia del procediment fins a 6.000€:  350€. 
• De 6.001 a 18.000 €: 525€. 
• De 18.001 a 30.000 €:  700€. 
• De 30.001 a 60.000 €:  875€. 
• Més de 60.001€:  1.050€. 
• Procediments de quantia indeterminada: 525€. 

 
En quant a la forma de pagament, la mateixa s’efectuarà de conformitat amb allò 
establert als Criteris Orientadors de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, de la 
següent forma: 
 
Estudi i període de controvèrsia: 60%. 
Per la fase probatòria: 20%. 
Per l’assistència a vista o formulació de conclusions escrites: 20%. 
 
 
Cinquè. Notificar la present resolució als lletrats designats a l’acord segon anterior, així 
com al Cap de Servei de RHU, als efectes que prestin l’assessorament necessari i 
preparin la documentació pertinent per a que el lletrat designat pugui portar a terme 
una correcta defensa jurídica dels interessos municipals.” 
 
 
 

5. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU DE L’OPOSICIÓ I DESIGNA 
LLETRADA EN  L’INCIDENT DE NUL·LITAT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 
124/2016 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 14 DE 
BARCELONA DE DATA DE 9 DE MAIG DE 2016 QUE ESTIMA EL RECURS 
PRESENTAT. NÚM. EXP. 000180/2016-SEC. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“Primer. Presentar un incident de nul·litat de la sentència núm. 124/2016 del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona de data 9 de maig de 2016 que estima 
el Recurs presentat per un treballador municipal. 
 
Segon. Designar a ARC DESPATX D’ADVOCATS, CONSULTORS, SCP (els lletrats, 
Srs. Santiago Saénz Hernáiz, Daniel del Rio López, Xavier Bonet Alcántara i Loida 
Valeros Cejas), per a que assumeixi la representació i la defensa de l’Ajuntament en 
l’esmentat incident. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar.  
 
Tercer. L’import de la contractació que es pagarà amb càrrec a la partida de Defensa 
Jurídica número 07.9203.22799,  atendrà als següents criteris un cop es determini la 
quantia del procediment: 
 

• Quantia del procediment fins a 6.000€:  350€. 
• De 6.001 a 18.000 €: 525€. 
• De 18.001 a 30.000 €:  700€. 
• De 30.001 a 60.000 €:  875€. 
• Més de 60.001€:  1.050€. 
• Procediments de quantia indeterminada: 525€. 

 
 
En quan a la forma de pagament, la mateixa s’efectuarà de conformitat amb allò 
establert als Criteris Orientadors de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona de la 
següent forma: 
 
  Estudi i període de controvèrsia: 60% 
  Per la fase probatòria: 20% 
  Per a la formulació de conclusions escrites: 20% 
 
 
Quart. Notificar la present resolució als lletrats designats a l’acord segon anterior, així 
com al Cap de Servei de RRHU, als efectes que prestin l’assessorament necessari i 
preparin la documentació pertinent per a que el lletrat designat pugui portar a terme 
una correcta defensa jurídica dels interessos municipals.” 
 
 
 
GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
 

6. PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE DONAR D’ALTA LES 
SEGÜENTS ENTITATS AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I 
ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ: 463, 464, 465, 466, 467, 469, 
470, 471, 472, 475 I 476. NÚM. EXP. : 000178/2016-PAR, 000179/2016-PAR, 
000180/2016-PAR, 000181/2016-PAR, 000182/2016-PAR, 000184/2016-PAR, 
000185/2016-PAR, 000186/2016-PAR, 000199/2016-PAR, 000200/2016-PAR  I 
000201/2016-PAR. 
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S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ASSOCIACIÓ 
EMOSENTI AMB EL NÚMERO 463 

 

“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la 
Geltrú l’entitat: 
 
463 ASSOCIACIÓ EMOSENTI 

 

Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat. 

Tercer.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el 
seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es 
produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat 
la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a 
comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 

Quart.-  Comunicar  que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 

entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, 
en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  
Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ASSOCIACIÓ DEL 
GARRAF PER LA PRÀCTICA I L’ENSENYAMENT DEL REIKI USUI AMB EL 
NÚMERO 464 

 

“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la 
Geltrú l’entitat: 
 
464 ASSOCIACIÓ DEL GARRAF PER LA PRÀCTICA I L’ENSENYAMENT DEL REIKI USUI 

 

Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat. 

Tercer.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia 
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següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el 
seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es 
produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat 
la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a 
comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 

Quart.-  Comunicar  que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 

entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, 
en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  
Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ASSOCIACIÓ 
JOVENTUT BARRI DE MAR AMB EL NÚMERO 465 

 

“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la 
Geltrú l’entitat: 
 
465 ASSOCIACIÓ JOVENTUT BARRI DE MAR 

 

Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat. 

Tercer.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el 
seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es 
produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat 
la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a 
comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 

Quart.-  Comunicar  que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 

entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, 
en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  
Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ASSOCIACIÓ 
NATURISTA DE LA PLATJA DE L’AIGUADOLÇ AMB EL NÚM. 466 
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“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la 
Geltrú l’entitat: 
 
466 ASSOCIACIÓ NATURISTA DE LA PLATJA DE L’AIGUADOLÇ 

 

Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat. 

Tercer.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el 
seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es 
produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat 
la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a 
comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 

Quart.-  Comunicar  que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 

entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, 
en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  
Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ASSOCIACIÓ 
ÒPTICS X MÓN AMB EL NÚM. 467 

 

“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la 
Geltrú l’entitat: 
 
467 ASSOCIACIÓ ÒPTICS X MÓN 

 

Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat. 

Tercer.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el 
seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es 
produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat 
la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a 
comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
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Quart.-  Comunicar  que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, 
en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  
Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ASSOCIACIÓ 
EXPOBEBE EVENTOS AMB EL NÚM. 469 

 

 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la 
Geltrú l’entitat: 
 
469 ASSOCIACIÓ EXPOBEBE EVENTOS 

 

Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat. 

Tercer.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el 
seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es 
produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat 
la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a 
comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 

Quart.-  Comunicar  que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 

entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, 
en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  
Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ENTITAT 
FEMFUTBOL VILANOVA CLUB ESPORTIU AMB EL NÚM. 470 

“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la 
Geltrú l’entitat: 
 
470 FEMFUTBOL VILANOVA CLUB ESPORTIU 

 

Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat. 
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Tercer.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el 
seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es 
produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat 
la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a 
comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 

Quart.-  Comunicar  que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, 
en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  
Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ASSOCIACIÓ 
GASTRONÒMICA PURGATS DE VI AMB EL NÚM. 471 

 

“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la 
Geltrú l’entitat: 
 
471 ASSOCIACIÓ GASTRONÒMICA PURGATS DE VI 

 

Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat. 

Tercer.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el 
seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es 
produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat 
la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a 
comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 

Quart.-  Comunicar  que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 

entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, 
en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  
Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 

 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ASSOCIACIÓ DE 
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CASALS I GRUPS DE JOVES DE CATALUNYA – DELEGACIÓ VILANOVA AMB EL 
NÚM. 472 

 

“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la 
Geltrú l’entitat: 
 
472 ASSOCIACIÓ DE CASALS I GRUPS DE JOVES DE CATALUNYA – DELEGACIÓ VILANOVA 

 

Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat. 

Tercer.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el 
seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es 
produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat 
la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a 
comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 

Quart.-  Comunicar  que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, 
en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  
Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ASSOCIACIÓ PARA 
LA INTERACCIÓN Y LA TOLERANCIA CARISMA AMB EL NÚM. 475 

 

“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la 
Geltrú l’entitat: 
 
475 ASSOCIACIÓ PARA LA INTERACCIÓN Y LA TOLERANCIA CARISMA 

 

Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat. 

Tercer.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el 
seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
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En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es 
produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat 
la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a 
comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 

Quart.-  Comunicar  que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, 
en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  
Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ENTITAT 
ACTIVAMENT CATALUNYA ASSOCIACIÓ, DELEGACIÓ GARRAF-PENEDÈS AMB 
EL NÚM. 476 

 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la 
Geltrú l’entitat: 
 
476 ACTIVAMENT CATALUNYA ASSOCIACIÓ, DELEGACIÓ GARRAF-PÈNEDÈS 

 

Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat. 

Tercer.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el 
seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es 
produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat 
la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a 
comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 

Quart.-  Comunicar  que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, 
en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  
Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 

 
7. COMUNICACIÓ. DONAR COMPTE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA 

MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT REALITZADA PER LA REGIDORIA DE 
COMUNICACIÓ DURANT L’ANY 2015. NÚM. EXP. 000049/2016-PRE. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la memòria de l’activitat realitzada per 
la regidoria de Comunicació durant l’any 2015. 
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“PRIMER. Donar compte a la Junta de Govern Local i a l’organització municipal de la 
memòria de l’activitat realitzada per la regidoria de Comunicació durant l’any 2015 i 
que s’adjunta a aquesta proposta com a annexos. 

 

SEGON. Declarar que: 

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del 
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 

TERCER. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes 
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 

QUART. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 

 
 

SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
TRESORERIA 
 
 

8. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA EL 
DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA DE DATA   01-06-2016 QUE 
DESESTIMAVA LA SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA 
D’ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES DE L’EXERCICI 2016 PER A 
L’HABITATGE DE L’AVINGUDA VILAFRANCA 13. NÚM. EXP. 000413/2016-
GES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“PRIMER. Desestimar el Recurs de Reposició contra el Decret de la Regidora 
delegada de data 1 de juny de 2016.” 
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9. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA EL 
DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA,  DE DATA 03-03-2016, QUE 
DESESTIMAVA EL FRACCIONAMENT DE L’AUTOLIQUIDACIÓ DE L’IMPOST 
SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA, NÚMERO 202262308. NÚM. EXP. 000354/2016-GES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 

“PRIMER. Desestimar el Recurs de Reposició interposat per JOAN HUGUET MIRO 
en nom de GARAGE CENTRAL SA contra el decret de la Regidora Delegada, de data 
3 de març de 2016, que desestimava el fraccionament de l’autoliquidació de l’Impost  
sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, número 202262308, 
d’import 18.618,67€.” 
 
 
 
POLÍTIQUES DE LA CIUTADANIA 
 
 

10. IMET. ACCEPTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL FONS DE 
PRESTACIÓ:“PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI), EN LA 
MODALITAT DE PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT), CURS ESCOLAR 
2016-2017” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ENCÀRREC DE GESTIÓ A 
L’IMET. NÚM. EXP. 007-EDT. 

 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER.- Acceptar l’acord de la Diputació de Barcelona, en el qual s’atorga aprovar la 
concessió del fons de prestació “Programa de Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Pla 
de Transició al Treball (PTT), curs escolar 2016-2017”, i la concessió del recurs econòmic de 
25.000.- € (VINT-I-CINC MIL EUROS) a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
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’ocupació, la realització del següent servei, objecte de la proposta de recurs econòmic 
rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de concertació de l’any 2016 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
 

PROGRAMA 
TIPUS DE 
RECURS 

APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

Programa de Formació i Inserció (PFI), en la 
modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT), 
curs escolar 2016-2017 (Codi 16/Y/224485) 

Ajut econòmic. 25.000.- euros 

 
 
La realització d’aquest servei per part de l’IMET, s’efectuarà d’acord amb els següents termes :  
 

a) EXECUCIÓ : L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a la subvenció en el 
període comprés entre l’1 de setembre de 2016 i el 30 de juny de 2017. 
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b) JUSTIFICACIÓ : l’IMET disposarà, com a màxim fins a 3 mesos des de la finalització 

del termini d’execució establert per a trametre a la Diputació la justificació de les 
actuacions objecte d’ajut. 

 
TERCER.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada en el punt 
primer d’aquest acord.” 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 
 

11. LLICÈNCIES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. D160712 

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

cantonades inferiors de la façana al carrer Aigua, 150 (418/2016) 
2. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a arranjar la 

façana lateral a la plaça Cubilot, 2 (541/2016) 
3. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a adequació d’accés per a suprimir 

barreres arquitectòniques, al carrer Pelegrí Ballester, 42 bxs. (585/2016) 
4. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la 

façana al carrer Doctor Zamenhof, 39 (601/2016) 
5. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a col·locar dos captadors solars al carrer 

Oreneta, 25 (604/2016) 
6. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la 

façana a la plaça Catalunya, 3. (608/2016) 
7. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a construir una piscina al carrer Albert 

Einstein, 7 (609/2016) 
8. Sol·licitud presentada per CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PROCONS, SL, 

per a netejar la façana al carrer Josep Coroleu, 10 (619/2016) 
9. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a pintar la façana 

i reparar la coberta, al carrer Moixarra, 1 (620/2016) 
10. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a fer instal·lació interior de gas al carrer 

Fossar Vell, 5 (624/2016) 
11. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a fer instal·lació interior de gas al carrer 

Fossar Vell, 15 (626/2016) 
12. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL, per a obrir rasa d’1m per a reparar 

fuita a la xarxa de subministrament a la rambla Principal ,124. (613/2016) 
13. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL, per a obrir rasa de 4 m per a connexió 

de servei de gas al carrer Fossar Vell, 5 (623/2016) 
14. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL, per a obrir rasa d’1 m per a connexió 

de servei de gas al carrer Conxita Soler, 15 bxs. (625/2016) 
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OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada Sra. XXXX, per a adequació de local a la rambla Exposició, 

35 (433/2016) 
2. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a col·locar xarxa 

de protecció al carrer Lepant, 8 (467/2016) 
3. Sol·licitud presentada per VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SL, 

per a adequació de la nau per a instal·lar un magatzem i oficines, vestuaris i zona 
d’aparcament i neteja de vehicles de l’empresa de jardineria, al carrer Guix, 8 
(497/2016) 

4. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a instal·lar rètol al carrer Greco, 23 
(551/2016) 

5. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a reforçar el sostre del local al carrer 
Palmerar de Baix, 1 (596/2016) 

6. Sol·licitud presentada per JOAN COMPONENTS ELECTRÒNICS, SL, per a fer 
obertura de dos portals a la façana i rebaix del paviment del magatzem de planta 
baixa al carrer Manuel de Cabanyes, 65 (607/2016) 

 
 

12. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS 
PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER 
L’INTERESSAT. CP160712 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local  de la relació de comunicacions prèvies i 
declaracions responsables presentades per l’interessat. 
 
 
OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa 

a la plaça Fàbrica Nova, 2 3r.A (611/2016) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues  
 
1. Declaració responsable presentada per NORTEHISPANA DE SEGUROS, SA, per 

instal·lar una oficina d’assegurances a la rambla Josep Tomàs Ventosa, 3-5, 2-4. 
(exp. act 255/16)  

 
2. Declaració responsable presentada per VODAFONE ESPAÑA, SAU, per instal·lar 

una antena telefonia mòbil al camí Piular, s/n (exp. act 197/16)  
 
3. Declaració responsable presentada per JOYAX, SL, per canviar de nom una 

activitat de compra i venda d’or a la plaça de la Concòrdia, 16B. (exp. act 256/16) 
 
4. Declaració responsable presentada per Sr. XXXX per canviar de nom una activitat 

de consulta de naturopatia i venda de productes a la rambla de la Pau, 103, entr. 1 
i bxs. (exp. act 254/16)  
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5. Declaració responsable presentada per Sr. XXXX per canviar de nom una activitat 

de consulta de naturopatia i venda de productes a la rambla Principal, 23. (exp. act 
261/16)  

 
6. Declaració responsable presentada per Sra. XXXX per instal·lar una consulta de 

psicologia i formació al carrer Josep Mascaró, 2, entresol. (exp. act 251/16) 
 
 
REPAR 
 
1. Comunicació prèvia presentada per Sr. XXXX per instal·lar un bar al carrer de 

l’Estany, 16, bxs. (activitat existent) (exp. act 224/16)  
 

2. Comunicació prèvia presentada per Sra. XXXX per canviar de nom un bar 
restaurant al carrer Menéndez Pelayo, 21. (exp. act 230/16)  

 
 

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

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 

“PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 

 
La relació comença amb MOHAMED XXXX i finalitza amb XAVIER XXXX. 

 
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 

 
 

Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per als 
interessos municipals.” 
 
 
 

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

 
14. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPAREIXENÇA I 

DESIGNA LLETRADA EN EL RECURS  ORDINARI 175/2016 SECCIÓ C,  
INTERPOSAT PER INTERESSAT DE L’EXPEDIENT 92/2015-UES DAVANT 
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 11  DE BARCELONA. 
NÚM. EXP. 000187/2016-SEC. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents 
 
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat contenciós administratiu número 11 de 
Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el recurs ordinari  175/2016-C 
interposat per interessat de l’expedient 92/2015-UES per quantia de 56.250 €. 
 
Segon. Designar a MILÀ ADVOCATS SLP (el lletrat, Sr. Miquel Àngel Pigem de las 
Heras) per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en 
l’esmentat procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar.  
 
Tercer.  Designar al procurador dels Tribunals, Sr. Ivo Ranera Cahís (Ranera Cahis 
Procuradors) pel cas de ser necessària la seva intervenció en el procediment. 
 
Quart. L’import de la contractació que és pagarà amb càrrec a la partida de Defensa 
Jurídica número 07.9203.22799,  atendrà als següents criteris un cop es determini la 
quantia del procediment: 
 

• Quantia del procediment fins a 6.000.-€:  700.-€. 
• De 6.001 a 18.000.-€: 1050.-€. 
• De 18.001 a 30.000.-€:  1400.-€. 
• De 30.001 a 60.000.-€:  1750.-€. 
• Més de 60.001.-€:  2100.-€. 
• Procediments de quantia indeterminada: 1050.-€. 

 
En quant a la forma de pagament, la mateixa s’efectuarà de conformitat amb allò 
establert als Criteris Orientadors de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de  Barcelona, de la 
següent forma: 
 

Estudi i període de controvèrsia: 60%. 
Per la fase probatòria: 20%. 
Per l’assistència a vista o formulació de conclusions escrites: 20%. 

 
Cinquè.- NOTIFICAR el present Acord al lletrat i procurador designats a l’acord Segon 
i Tercer anteriors, així com al Cap de Serveis Jurídics i Administratius d’Urbanisme  i  
lletrat de l’ajuntament responsable de l’àrea, Sr. Tomás Bonilla Núñez , als efectes 
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que prestin l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la 
documentació pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat designat.” 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 
 

15. LLICÈNCIES. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ATORGAMENT DE LA 
LLICÈNCIA MUNICIPAL A L’ASSOCIACIO CULTURAL NOWA REGGAE, PER 
A LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL DE MÚSICA, NOWA REGGAE 2016, AL 
PARC DE RIBES ROGES. NÚM. EXP. 000258/2016-ACT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 

“PRIMER.  Aprovar el Pla d’Autoprotecció prèviament validat pel Servei de Protecció 
Civil de l’Ajuntament per a la celebració del Festival de Musica, Nowa Reggae, al Parc 
de Ribes Roges. 
 
SEGON. Concedir llicència municipal a ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE, 
per a la celebració del festival de música NOWA REGGAE 2016, al Parc de Ribes 
Roges d’aquest municipi, com esdeveniment cultural integrat dins de la programació 
d’actes de la Festa Major 2016, de conformitat amb el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives (aprovat per Decret 112/2010, de 31 d’agost) i restant 
normativa aplicable als espectacles públics i activitats recreatives realitzats en espais 
oberts, amb el següent detall: 
 
- Lloc de realització: Parc de Ribes Roges. 
- Dates: 15 i 16  de juliol de 2016. 
- Horari: de 19h. a 5.30 h. 
- Aforament limitat a: 1999 persones. 
 
TERCER. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa la seva 
realització, com a mesures a adoptar en l’espai del Parc de Ribes Roges per l’entitat 
organitzadora del Nowa Reggae Festival, 2016, d’acord amb els informes esmentats a 
la part expositiva del present acord i incorporats a l’expedient, així com les condicions 
establertes en el pla d’autoprotecció elaborat per a aquest festival. 
 
QUART. 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. 

- Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una EPCA, que acrediti el 
compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

- Cal disposar del Pla d’autoprotecció validat. 
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- Certificat emès per tècnic competent o empresa instal·ladora de l’estabilitat i la 
solidesa dels escenaris. 

- Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació elèctrica. 
- Acreditar el nombre de controladors i vigilants disponibles. 
- Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 
- Declaracions responsables sanitàries sanitàries presentades al servei de salut de 

l’Ajuntament. 
- Declaració responsable el titular de l’activitat conforme l’aforament no superarà les 

1999 persones. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE. 
 
SISÈ. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Contra la 
desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra 
aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.  
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat. 
 
SETÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.” 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.20 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental. 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                         Josep Gomariz Meseguer 
 
 


