ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 21 DE
FEBRER DE 2017
Acta núm. 7
Assistents:
NEUS LLOVERAS I MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GLÒRIA GARCÍA PRIETO
TERESA LLORENS I CARBONELL
ARIADNA LLORENS I GARCÍA
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
GISELA VARGAS I REYES
SECRETARI GENERAL
MARCEL·LÍ PONS DUAT
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
Assisteix a la mateixa reunió la regidora Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL i la Sra. ROSA
LUCAS BIZARRO (Secretaria) 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 14 DE FEBRER DE 2017.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 14 de febrer
de 2017.
2.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 12 DE BARCELONA, EN
EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 384/2015-2B, QUE ESTIMA EL RECURS
INTERPOSAT PER UN TREBALLADOR MUNICIPAL CONTRA LA
DESESTIMACIÓ PRESUMPTA DE LA SOL·LICITUD D’ABONAMENT DE PLUS
DE NOCTURNITAT. EXP. NÚM. 000235/2016-SEC.
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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. 384/2015-2B

Núm. i data acte:

Sentència núm. 29/2017 de 23 de gener de 2017

Part actora:

A. P. C. (treballador municipal)

Part demandada:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

Fernando Ortega Cano (OLLEROS abogados)

Objecte del procediment:

Resolució desestimatòria per silenci administratiu del
recurs d’alçada interposat contra la desestimació per
silencia de la sol·licitud de 30 de gener de 2015
d’abonament del plus de nocturnitat dels anys 2011,2012
i 2014.

Decisió:

SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA
Obliga a l’ajuntament abonar la suma de 1.686,56 euros
al recurrent, en concepte de plus de nocturnitat,
corresponent als anys 2011, 2012 i 2014.
CONDENA EN COSTES A L’AJUNTAMENT FINS UN
MÀXIM DE 200 EUROS.

Fermesa:

Contra la sentència no es pot interposar cap recurs
ordinari.

Acords:

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

3.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 15 DE BARCELONA, EN
EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 261/2016-C, QUE ESTIMA EL RECURS
INTERPOSAT PER UN TREBALLADOR MUNICIPAL CONTRA LA
DESESTIMACIÓ PER SILENCI D’UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL. EXP. NÚM. 000003/2017-SEC.

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

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 15
DE BARCELONA.
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Núm. procediment:

Abreujat núm. 261/2016-C

Núm. i data acte:

Sentència de 30 de gener de 2017

Part actora:

A. A. O. (treballador municipal)

Part demandada:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

Jordi Sellarès (Zurich)

Objecte del procediment:

Resolució desestimatòria per silenci administratiu de la
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys i
perjudicis soferts, en concret dels danys materials patits
al vehicle matrícula 5288DDVY per l’existència d’un forat
o irregularitat a la zona.

Decisió:

SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA
Deixa sense efectes la resolució de la part demandada
respecte a la reclamació patrimonial formulada per
l’actora.
Obliga a l’ajuntament abonar la suma de 944,49 euros al
recurrent, en un termini màxim d’un mes des de la
notificació a les parts.
SENSE COSTES

Fermesa:

Contra la sentència no es pot interposar cap recurs
ordinari d’apel·lació.

Acords:

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

4.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DE L’AUDIÈNCIA
NACIONAL DE 14 DE FEBRER DE 2017 DICTADA EN EL PROCEDIMENT
ORDINARI NÚM. 371/2015 INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA
I LA GELTRÚ CONTRA EL MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y
DEPORTE. EXP. NÚM. 000028/2017-SEC.

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

AUDIÈNCIA NACIONAL

Núm. procediment:

Ordinari núm. 371/2015

Núm. i data sentència:

14 de febrer 2017

Part actora:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Part demandada:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
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Lletrat:

Miquel Angel PIGEM

Objecte del procediment:

Resolució dictada pel Secretari General Tècnic, per
delegació del Secretari de Cultura del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de data 7 d’abril de 2015
que desestima el recurs de reposició interposat contra la
resolució de 22 de gener de 2015 que acordava el
reintegrament de la subvenció concedida per import
de 120.482,88 euros, inclosos els interessos de
demora. La subvenció va ser atorgada per a la
rehabilitació de la seu del Biblioteca Museu “Víctor
Balaguer”

Decisió:

SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA
Acorda la nul·litat de les resolucions administratives
impugnades
També imposa al Ministerio de Educación les costes
judicials

Fermesa:

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

Acords:

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

5. RESPONSABILITAT
SOCIAL
CORPORATIVA.
DIRECTRIUS
DE
VALORACIÓ EN LA CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I
LA GELTRÚ. EXP. NÚM. 00029/2017-SEC.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Primer.- Modificar la ponderació dels criteris d’adjudicació de contractes relatius al
preu que no podria ser inferior al 60%, que va establir l’acord de la Junta de Govern
Local de 18 de febrer de 2014, per una nova directriu de valoració de les ofertes en els
nous procediments de licitació contractual, a partir del present acord:
Els criteris de valoració objectiva comportaran, de forma general, com a mínim un
51%, i el percentatge restant correspondrà a criteris de valoració subjectiva. Caldrà
tenir en compte, a més, que dins dels criteris objectius, el factor preu quedarà limitat al
40 per cent i la resta de criteris objectius correspondran a criteris definits per fórmules
matemàtiques.
Segon.- Valorar en les ofertes la relació qualitat-preu. En aquest sentit, s’exigirà un
llindar mínim de puntuació de qualitat en aquells criteris que s’hagin definit com a
essencials.
Tercer.- Establir com a normes generals:
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A) La divisió del contracte en lots i quan aquesta no s’apliqui, que s’hagi d’incloure un
informe que en justifiqui els motius.
B) Promoure l’ús del procediment dels “acords marc”, especialment en els contractes
de subministrament.
Quart.- Potenciar la introducció de criteris subjectius valorant la contribució de les
empreses licitadores al desenvolupament local i a la cohesió social de la prestació
contractual respecte d’accions i continguts que no estiguin expressament assenyalats
als plecs de clàusules administratives o de prescripcions tècniques. Aquests criteris es
concretaran en els plecs particulars de cada licitació en la línia de valorar, entre
d’altres, els temps de resposta, la relació de la mobilitat sobre la petjada de carboni o
qualsevol altra d’aquesta tipologia.
Cinquè.- Recordar que cada departament o servei que hagi de procedir a una licitació,
treballi conjuntament amb el departament de Contractació i la Unitat de Responsabilitat
Social Corporativa per tal d’incorporar als plecs criteris de caire social, ambiental i/o
ètic.
Sisè.- Adoptar un compromís adreçat als serveis municipals, sobre la necessitat de
millorar la planificació i la regularització de la contractació administrativa municipal
especialment en les matèries següents:
-

Subministrament de llet per a nadons.
Serveis d’ambulàncies.
Serveis de muntatge de fires.
Serveis de reparació i manteniment de vehicles.
Subministrament de material de ferreteries, de construcció i de vestuari de
personal d’oficis.
- Subministraments de material de jardineria i material elèctric.
- Servei de manteniment de grups electrògens.
- Servei de manteniment de software, de determinats aparells o màquines i de
laboratoris certificadors de calibratges
En aquest sentit es preveu un termini fins a 12 mesos per tal de regularitzar els
contractes corresponents a aquestes matèries.
Setè.- Notificar aquest acord a l’equip de coordinació i als caps de servei dels diferents
departaments”.
6. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA. APROVACIÓ, SI ESCAU,
DEL MODEL-TIPUS PER A L’ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL
DELS SERVEIS DE L’AJUNTAMENT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
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“PRIMER. Aprovar el model-tipus per a l’elaboració de la Memòria anual dels Serveis
de l’Ajuntament que s’adjunta, sense perjudici de les adaptacions puntuals que siguin
necessàries segons les particularitats de cada servei.
SEGON. Les Memòries anuals dels serveis preceptivament s’hauran d’elaborar i
d’aprovar per Junta de Govern Local durant el primer trimestre de cada any, utilitzant
els models presentats.
TERCER. La Memòria aprovada, així com la dels últims cinc anys, en cas que se’n
disposin, s’hauran de publicar preceptivament a la WEB Municipal un cop hagin estat
aprovades per la Junta de Govern Local.
QUART. Encarregar a la unitat de RSC l’assistència als diferents serveis per a
l’elaboració de les memòries.”
7. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU PER COMPLIMENT FAVORABLE DE
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT
D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 000076/2016-UES PER
PINTAR GRAFFITIS A LA VIA PÚBLICA, EN DATA 30/04/2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents:
RESOLC:
“PRIMER. IMPOSAR al menor titular del DNI XXXX, la sanció de cent cinquanta euros
(150 €) per infracció de l’article 20.2 de l’Ordenança de Mesures per 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 al
menor 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 l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”
8. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU PER COMPLIMENT FAVORABLE DE
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT
D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 000077/2016-UES PER
PINTAR GRAFFITIS A LA CRUÏLLA DELS CARRERS MANUEL TOMÀS I
VAPOR, EN DATA 30/04/2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents:
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RESOLC:
“PRIMER. IMPOSAR al menor titular del DNI XXXX, representat per la persona titular
del DNI XXXX, la sanció de cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 20.2
de l’Ordenança de Mesures per 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 al
menor 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.”
9. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD
DE
DECLARACIÓ
DE
CADUCITAT
D’EXPEDIENT
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 000104/2016-UES AL TITULAR DEL
NIE Y-1625578-K, TITULAR DE L’ESTABLIMENT SITUAT AL C. ANCORA,
NÚM. 20, PER VENDA DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES A MENOR D’EDAT,
EN DATA 10/06/2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: DECLARAR LA CADUCITAT per haver passat el termini de 6 mesos des
de l’inici de l’expedient sense notificar la resolució de l’expedient sancionador incoat a
nom de la persona titular del NIE XXXX, sens perjudici de la possibilitat de tornar a
incoar expedient sancionador en cas de que els fets no hagin prescrit.
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els
recursos que l’assisteixen.”
10. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR REF.
000111/2016-UES A LA SOCIETAT AMB CIF J65823387 PER NO
DISPOSAR DE LA LLICÈNCIA ADEQUADA, EN DATA 17/04/2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. DESESTIMAR les al·legacions presentades per la persona titular del DNI
XXXX, en representació de la societat amb CIF J65823387, pels motius exposats
anteriorment, basats en l’informe tècnic.
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SEGON. IMPOSAR a la societat amb CIF J65823387 la sanció de tres mil euros
(3.000 €) per exercir l’activitat de bar musical sense disposar de la llicència adequada,
segons consta a l’expedient.
TERCER. Amb la finalitat de satisfer l’import esmentat, s’adjunta document de
pagament, per tal de poder-lo fer efectiu en qualsevol de les entitats que hi apareixen
en el revers, així com procedir al seu ingrés al compte bancari establert en el mateix,
essent el termini final de pagament la data que hi consta en aquest document adjunt.
En cas de no fer-ho aquesta quantia serà exigida per via executiva sense perjudici dels
recàrrecs i interessos corresponents.
QUART. Notificar aquesta resolució a la part interessada.”
11. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB
REFERÈNCIA 000114/2016-UES PER CAUSAR MOLÈSTIES ALS VEÏNS
COM A CONSEQÜÈNCIA DE TENIR LA MÚSICA A MOLT ALT VOLUM, EN
DATA 01/07/2016.
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 cent
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 73.1 de l’Ordenança de Mesures per
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, 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.
No obstant, es reduirà en un 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
12. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB
REFERÈNCIA 000128/2016-UES PER MANCA DE NETEJA DE L’ESPAI
OCUPAT PER TAULES I CADIRES, EN DATA 04/08/2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
A C O R D:
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“PRIMER. IMPOSAR al bar restaurant amb CIF B6635717-9, la sanció de cent
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 20 de l’Ordenança reguladora de
l’ocupació de via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de restauració.
SEGON. NOTIFICAR a l’interessat la present resolució, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
13. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB
REFERÈNCIA 000131/2016-UES PER MANCA DE NETEJA DE L’ESPAI
OCUPAT PER TAULES I CADIRES, EN DATA 04/08/2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
A C O R D:
“PRIMER. IMPOSAR al bar restaurant LI, WEIZHEN SL, amb CIF X6253655-R, la
sanció de cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 20 de l’Ordenança
reguladora de l’ocupació de via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de
restauració.
SEGON. NOTIFICAR a l’interessat la present resolució, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
14. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB
REFERÈNCIA 000132/2016-UES PER REALITZAR VENDA AMBULANT A
LA VIA PÚBLICA SENSE TENIR LA CORRESPONENT AUTORITZACIÓ
MUNICIPAL, EN DATA 10/08/2016.
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 cent
euros (100 €) per infracció de l’article 57.1 de l’Ordenança de Mesures per fomentar el
civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú.
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.
No obstant, es reduirà en un 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució.
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TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els
recursos que l’assisteixen.”
15. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB
REFERÈNCIA 137/2016-UES PER SATISFER LES NECESSITATS
FISIOLÒGIQUES A LA VIA PÚBLICA, EN DATA 30/07/2016.
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 cent
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú.
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.
No obstant, es reduirà en un 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els
recursos que l’assisteixen.”
16. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU PER COMPLIMENT FAVORABLE DE
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT
D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 000139/2016-UES PER
PINTAR GRAFFITIS A LA PLATJA CAMÍ DELS COLLS, EN DATA
23/01/2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents:
RESOLC:
PRIMER. IMPOSAR al menor titular del NIE XXXX, la sanció de quatre-cents
cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 20.2 de l’Ordenança de Mesures per
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 al
menor titular del NIE 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.
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QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
TRESORERIA
17. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA EL DECRET DE
LA REGIDORA DELEGADA DE DATA 05-12-2016 QUE DESESTIMAVA LA
NO SUBJECCIÓ A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DELS VALORS DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA LA TRANSMISSIÓ DE LES
FINQUES DEL CARRER HAVANA 17 BXS. I CARRER MENÉNDEZ Y
PELAYO 35 01 01, EN DATA 10-10-2016. EXP. NÚM. 37/2017-GES.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Desestimar el Recurs de Reposició interposat per J. M. C., administrador
concursal d’ARCARO SL, EN LIQUIDACIÓ, contra el Decret de la Regidora Delegada
de data 05-12-2016, que desestimava la no subjecció a l’IIVTNU la transmissió de les
finques del carrer Havana 17 BX i carrer Menéndez y Pelayo 35 01 01, en data 10-102016, podent-se dictar la provisió de constrenyiment i meritar els recàrrecs i interessos
corresponents d’acord amb els fonaments legals exposats.
SEGON. Informar que un cop dictada la provisió de constrenyiment, procedeix d’acord
amb l’article 55 de la Llei Concursal, mantenir en suspens el procediment de
constrenyiment seguit contra el patrimoni del deutor concursat.”
18. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA EL DECRET DE
LA REGIDORA DELEGADA DE DATA 05-12-2016 QUE DESESTIMAVA LA
NO SUBJECCIÓ A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DELS VALORS DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA LA TRANSMISSIÓ DE LA FINCA
DE L’AVINGUDA COLL D’EN FERRAN 29 BX 03, EN DATA 27-07-2016.
EXP. NÚM. 38/2017-GES.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Desestimar el Recurs de Reposició presentat per J. M. C., administrador
concursal d’ARCARO SL, EN LIQUIDACIÓ, contra el Decret de la Regidora Delegada
de data 05-12-2016, que desestimava la no subjecció a l’IIVTNU la transmissió de la
finca de l’avinguda Coll d’en Ferran 29 bxs. 03, en data 27-07-2016, podent-se dictar la
provisió de constrenyiment i meritar els recàrrecs i interessos corresponents d’acord
amb els fonaments legals exposats.
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SEGON. Informar que un cop dictada la provisió de constrenyiment, procedeix d’acord
amb l’article 55 de la Llei Concursal, mantenir en suspens el procediment de
constrenyiment seguit contra el patrimoni del deutor concursat.”
19. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA EL DECRET DE
LA REGIDORA DELEGADA DE DATA 05-12-2016 QUE DESESTIMAVA LA
RECTIFICACIÓ DE LES AUTOLIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
CORRESPONENTS A LA TRANSMISSIÓ DE LA FINCA DE L’AVINGUDA
COLL D’EN FERRAN 3, EN DATA 01-08-2016. EXP. NÚM. 39/2017-GES.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Desestimar el Recurs de Reposició presentat per J. M. C., administrador
concursal d’ARCARO SL, EN LIQUIDACIÓ, contra el Decret de la Regidora Delegada
de data 05-12-2016, que desestimava la rectificació de les autoliquidacions de l’Impost
sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
corresponents a la transmissió de la finca de l’avinguda Coll d’en Ferran 3, en data 0108-2016, podent-se dictar la provisió de constrenyiment i meritar els recàrrecs i
interessos corresponents d’acord amb els fonaments legals exposats.
SEGON. Informar que un cop dictada la provisió de constrenyiment, procedeix d’acord
amb l’article 55 de la Llei Concursal, mantenir en suspens el procediment de
constrenyiment seguit contra el patrimoni del deutor concursat.”
20. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA EL DECRET DE
LA REGIDORA DELEGADA DE DATA 05-12-2016 QUE DESESTIMAVA LA
RECTIFICACIÓ
DE
L’AUTOLIQUIDACIÓ
DE
L’IMPOST
SOBRE
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
CORRESPONENT A LA TRANSMISSIÓ DE LA FINCA DEL C. MASIA DEL
NOTARI 20, EN DATA 28-07-2016. EXP. NÚM. 40/2017-GES.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Desestimar el Recurs de Reposició presentat per J. M. C., administrador
concursal d’ARCARO SL, EN LIQUIDACIÓ, contra el Decret de la Regidora Delegada
de data 05-12-2016, que desestimava la rectificació de l’autoliquidació de l’Impost
sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) corresponent
a la transmissió de la finca del carrer Masia del Notari 20, en data 28-07-2016, podentse dictar la provisió de constrenyiment i meritar els recàrrecs i interessos
corresponents d’acord amb els fonaments legals exposats.
SEGON. Informar que un cop dictada la provisió de constrenyiment, procedeix d’acord
amb l’article 55 de la Llei Concursal, mantenir en suspens el procediment de
constrenyiment seguit contra el patrimoni del deutor concursat.”
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POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
21. ESPORTS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA DECISIÓ DE DESESTIMACIÓ
DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PEL CLUB GIMNÀSTICA
VILANOVA A LA DECLARACIÓ DE DESERT DE LA CONCESSIÓ D´ÚS DEL
GIMNÀS DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE LES CASERNES. EXP. NÚM.
000038/2016-ESP.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició presentat pel Club Gimnàstica
Vilanova contra l’acord de Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2016 sobre
declarar desert el concurs denominat “Convocatòria pública d’ús del Gimnàs Municipal
del Pavelló Municipal”.
SEGON. Notificar el present acord al CLUB GIMNÀSTICA VILANOVA.
TERCER. 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 contenció administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició
s’entengui desestimat.
QUART. Declarar 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 seus 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.”
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
22. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. AUTORITZACIÓ A
NODE GARRAF PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, administració
territorial a la qual es troba adscrit el consorci Node Garraf, per unanimitat dels
assistents adopta els següents:
ACORDS
“Primer.- Autoritzar al consorci Node Garraf la contractació, mitjançant els principis de
mèrit i capacitat, d’un tècnic de turisme amb el nivell de titulació de graduat o diplomat,
preferentment en Turisme o TEAT o graduat o diplomat en Geografia i unes
retribucions brutes anuals de 25.517,10€, a través d’un pla d’ocupació o altre acció,
que retribuirà íntegrament, per via de subvenció, la Diputació de Barcelona o la
Generalitat de Catalunya.
Segon.- El vincle jurídic de la relació de dependència serà la d’un contracte per obra o
servei determinats o bé un nomenament de funcionari interí.
Tercer.- Finalitzada la concreta funció per a la qual s’hagués obtingut la subvenció, la
relació funcionarial o jurídica laboral s’extingirà a tots els efectes, sense possibilitat de
prorrogar-la.”
TERRITORI I ESPAI URBÀ
URBANISME
23. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER COM.

PROP. C. OLERDOLA, 1-3, PER A FER REPARACIÓ ESTRUCTURAL DE
L’EDIFICI PLURIFAMILIAR, AL C. OLERDOLA, 1-3 (EXP. 000130/2017OBR)

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMERCONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per
COM. PROP. C.
OLERDOLA, 1-3, per a
FER REPARACIÓ ESTRUCTURAL DE L'EDIFICI
PLURIFAMILIAR, a C. OLERDOLA,
1-3, (Exp.000130/2017-OBR) d'acord amb la
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les
següents condicions particulars i generals:
1. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.
2. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública.
Com a requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i
Salut en el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de
comunicar al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de
coordinar la seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles
o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de jardins, tala, trasllat
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3.

4.
5.

6.

7.

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)
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats.
2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que
ocasionalment s’hagin pogut malmetre.
3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de
la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani.
4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia.
5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de
l’Ajuntament. Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final
de l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la
llicència de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.
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6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen.
7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se
als divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant
un període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans
esmentats, la llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues
segons el tipus d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la
llicència inicial. Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de
finalitzar el període de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General
d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú)
8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar
els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes.
9.

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

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”
24. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES

URBANÍSTIQUES APROVADES
D’ALCALDIA. D170221

PER

DECRET

PER

DELEGACIÓ

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades
per Decret per delegació d’Alcaldia.
1. Sol·licitud presentada per PLATJA VILANOVA, SA, per a enderrocar i fer un nou
mur i vorera d’entrada al càmping, situat al polígon 16, parcel·la 2, en el sector
Platja Llarga. (109/2017)
2. Sol·licitud presentada per M. A. N. R., per a repicar, revocar i pintar tanca interior
del jardí de l’habitatge situat al carrer Dunes, 7. (exp.000124/2017-OBR)
3. Sol·licitud presentada per JP INTEGRACIONES Y REFORMA, SL, per a fer mur de
blocs de formigó de 90 cm. d’alçada i col·locar tanca metàl·lica de 30 m. de
llargada a la rambla Salvador Samà, 104. (129/2017)
4. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. ESCORXADOR, 3 , per a arranjar
voladís de l’ultima planta de les façanes exteriors de l’edifici, a C. Escorxador, 3
(exp. 000131/2017-OBR)
5. Sol·licitud presentada per R. F. M., per a consolidar coberta, al C. Santa Maria, 16
02. (exp. 000138/2017-OBR)
6. Sol·licitud presentada per BARCELONA GO, SL, per a rehabilitar i arranjar la
façana, al C. Campanar, 1. (exp. 000142/2017-OBR)
7. Sol·licitud presentada per A. M. G. R., per a fer instal·lació interior de gas a la
rambla Salvador Samà, 77. (145/2017)
8. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 2 m per a
connexió de gas a la rambla Salvador Samà, 77. (143/2017)
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9. Sol·licitud presentada per ENDESA SA, per a obrir rasa de 6 m i fer estesa de
cable aeri grapat per façana al carrer Pastera, 1. (147/2017)
25. LLICÈNCIES AMBIENTALS. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE
COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP170221
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de Comunicacions prèvies i
declaracions responsables presentades per l’interessat.
ACTIVITATS
Declaració responsable d’obertura
1.

Declaració responsable d’obertura presentada per M. A. D. M., per instal·lar una
activitat d’arranjament de roba a la plaça Soler i Carbonell, 24 bxs. 01. (445/16)

2.

Declaració responsable d’obertura presentada per NAGIYAL, SL, per instal·lar
una botiga d’autoservei d’alimentació a la plaça Fàbrica Nova, 2 bxs. 02. (33/17)

Comunicació prèvia d’obertura Llei 16/15
1.

Comunicació prèvia presentada per BAWALI 2005, SL per instal·lar un
supermercat amb forn de pa al carrer Sant Joaquim, 21. (435/16)

Comunicació prèvia d’obertura Llei 16/15. Activitat existent
1.

Comunicació prèvia presentada per D. B. G. (soci de la societat anterior) per
exercir l’activitat existent de magatzem de distribució d’articles de segona ma
situada al carrer Albert Ferrer i Soler, 4. (49/17)

Comunicació prèvia d’obertura d’activitats de restauració. Llei 16/2015. Activitat
existent.
1.

Comunicació prèvia presentada per J. C. U. S. per exercir l’activitat existent de
bar restaurant al carrer Josep Coroleu, 42 bxs. (37/17)

2.

Comunicació prèvia presentada per A. BEL per exercir l’activitat existent de bar
restaurant al carrer Bailen, 25 bxs. 01. (450/16)

3.

Comunicació prèvia presentada per A. E. per exercir l’activitat existent de bar
restaurant al carrer Forn de Vidre, 19 bxs. 01. (421/16)

Comunicació prèvia d’obertura d’activitats de restauració. Llei 16/2015. Canvi de nom
1.

Comunicació prèvia presentada per F. J. A. A., per canviar de nom el bar situat a
la plaça Agermanament, 5 bxs. 04. (40/17)

2.

Comunicació prèvia presentada per MD M. H. K., per canviar de nom el bar situat
a l’avinguda Francesc Macià, 115. (341/16)
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3.

Comunicació prèvia presentada per R. I. C., per canviar de nom el bar situat al
carrer Manuel Tomàs, 37. (43/17)

4.

Comunicació prèvia presentada per A. O. A., per canviar de nom el bar situat a
l’avinguda Francesc Macià, 119. (3/17)

Comunicació prèvia d’obertura. Activitats LPCAA. Activitat existent
1.

Comunicació prèvia presentada per S. B. E. S., per exercir l’activitat existent
d’elaboració i venda de menjars per emportar situada carrer Fruita, 1 bxs. 02.
(1/17)

COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ
26. INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts
pendents de liquidació.
La relació comença amb J. C. M. H. i finalitza amb R. R.
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat del present acord.”
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de
conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò
que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en
que porti incorporat l’informe jurídic.
URGÈNCIA
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
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27. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA. APROVAR EL PLA DE PROTECCIÓ
CIVIL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MANUAL D’ACTUACIÓ PEL CARNAVAL
2017.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
“PRIMER: Aprovar el Pla de Protecció Civil de Vilanova i la Geltrú, Manual d’actuació
pel Carnaval 2017.”
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.35 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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