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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15 
DE NOVEMBRE DE 2016 

 
Acta núm. 40 
 
Assistents: 

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

     
SECRETARI  ACCIDENTAL 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ 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: 
 
 
1. FE PÚBLICA I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2016. 
 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Loca de data 8 de 
novembre de 2016. 
 
 
2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL 

SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALITZAT DE LES REGIDORIES DE 
CONVIVÈNCIA I EQUITAT I SERVEIS SOCIALS. EXP. NÚM. 000015/2013-CONT. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- PRORROGAR el contracte pel període d’un any més (de l’1 de gener al 31 
de desembre de 2017) per un import anual, distribuït en 11 mensualitats, de 9.801,00 € 
de base imposable més 2.058,21 € que corresponen a un 21% d’IVA, que fan un total 
de 11.859,21 €. 
 



 
 

2 

La despesa anirà imputada a les aplicacions pressupostàries de l’exercici 2017 que es 
detallen a continuació: 
 
35.2313.2279900 (o equivalent)  3.648,88 € (IVA inclòs)  331,72 € mensuals 
08.3272.2279903 (o equivalent)  8.210,29 € (IVA inclòs)  746,39 € mensuals 
 
SEGON.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte, que s’adjunta com a Annex. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Sra. ELISABETH DOMÈNECH PONS amb 
domicili a C/ Caputxins, 38, baixos, 08800 Vilanova i la Geltrú i NIF 37280016-Y. 
 
QUART.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 
 
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 MUNICIPAL D’ESPORTS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. EXP. NÚM. 000016/2014-CONT. 
 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- PRORROGAR el contracte pel període d’un any més (de l’1 de desembre 
de 2016 al 30 de novembre de 2017) per un cànon anual de 1.510,00 €. 
 
SEGON.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte, que s’adjunta com a Annex. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a CLUB PATÍ VILANOVA amb domicili a Plaça de 
les Casernes, s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú i CIF G-58242421. 
 
QUART.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 
 
 
4. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
00056/2016-UES PER ACUMULAR CARTRÓ A LA VIA PÚBLICA PROCEDENT 
DE L’ESTABLIMENT FORA DE L’HORARI ESTABLERT, EN DATA 08/03/2016. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: IMPOSAR a l’empresa titular del CIF  B6548617-7, la sanció de multa de 
quatre-cents euros (450 €), per infracció de l’article de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú 
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SEGON:   REQUERIR a l’empresa titular del CIF  B6548617-7, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
No obstant, es reduirà en un 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.” 
 
 
5. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
000068/2016-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A 
FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, PER 
ATEMPTAR CONTRA LA DIGNITAT D’UN AGENT DE LA POLICIA LOCAL, EN 
DATA 19/04/2016. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del  DNI 47632005-V, una sanció de quatre-
cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança de Mesures 
per fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON: REQUERIR a la persona titular del  DNI 47632005-V, 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.” 
 
 
6. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU,  DE 

RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR REF. 000090/2015-UES, 
CONTRA NEW SALSA, TITULAR DE RINCÓN LATINO AMB NIF B6614749-7, 
PER INCOMPLIMENT DIVERSOS DIES AMB L’HORARI MÀXIM DE 
TANCAMENT DE L’ACTIVITAT, QUE EL TÉ RESTRINGIT DE 7 A 23 HORES. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
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“PRIMER.- IMPOSAR a NEW SALSA, SL, com a titular de Rincón Latino, amb NIF 
B6614749-7, situat al C. Cuba, 6, una sanció de quaranta mil quatre euros (40.004 €), 
com a responsable de les infraccions pels fets que es declaren provats a la present 
proposta de resolució. 
 
SEGON.  Adjuntar el document per efectuar el pagament.  
  
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
 
7. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA NÚM. 000096/2016-UES, CONTRA L’EMPRESA AMB NIF 
B6614749-7 PER INCOMPLIMENT AMB L’HORARI MÀXIM DE TANCAMENT 
DE L’ACTIVITAT, QUE EL TÉ RESTRINGIT DE LES 7 A LES 23 HORES, EN 
DATA 25/01/2016. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a l’empresa amb CIF B-6614879-2 la sanció de deu mil un euros 
(10.001€) per incompliment de l’horari màxim de tancament, que el té restringit de les 
7 a les 23 hores. 
 
SEGON.  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. 
 
TERCER: NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
 
8. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT  SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
000099/2016-UES  PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT PER LA QUAL NO TÉ 
LLICÈNCIA, COM ÉS LA DE FER UNA ACTUACIÓ EN DIRECTE, EN DATA 
14/02/2016. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a l’empresa amb NIF B-6614797-7 la sanció de tres mil euros 
(3.000 €) com a responsable de la infracció tipificada a l’article 48 a) de la Llei 11/2009, 
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de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 
 
SEGON. REQUERIR a l’empresa amb NIF B-6614797-7, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
 
9. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT  SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
000102/2016-UES  PER CAUSAR MOLÈSTIES CONTINUADES AL VEÏNS COM 
A CONSEQÜÈNCIA DE TENIR LA MÚSICA A MOLT ALT VOLUM AL SEU 
DOMICILI, EN DATA 09/06/2016. 

 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI 52214752-Z, 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. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI 52214752-Z, 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.” 

 
 

10. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
000149/2015-UES PER PINTAR GRAFFITIS A LA VIA PÚBLICA, 
CONCRETAMENT A LA FAÇANA DE L’IMMOBLE DEL NÚMERO 28 DEL C. 
GORNAL, EN DATA 11/10/2015. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
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“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI 48028331-F, representada per la 
persona titular del DNI 52421704-N, la sanció de multa de cent cinquanta euros (150€) 
per infracció de l’article 20.2 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 48028331-F, 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.” 
 
 
11. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000067/2016-UES PER COMPLIMENT FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la senyora L. C. G., amb DNI 47631889-Q, la sanció de multa 
de cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 73.2 de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el civisme i la convivencia a Vilanova i la Geltrú, segons 
consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
senyora L. C. G., amb DNI 47631889-Q, 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.” 
 
 
12. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000150/2015-UES PER SATISFER LES NECESSITATS 
FISIOLÒGIQUES A LA VIA PÚBLICA EN DATA 18/10/2015. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47842139-T, la sanció de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el civisme i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI 47842139-T 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 aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
13. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000059/2016-UES PER SATISFER LES NECESSITATS 
FISIOLÒGIQUES A LA VIA PÚBLICA, EN DATA 25/03/2016. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 52421137-C, la sanció de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 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 a la 
persona titular del DNI 52421137-C, 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 la part interessada, 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.” 
 
 
14. 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 000071/2016-UES PER  MOLÈSTIES 
CAUSADES ALS VEÏNS PER TENIR LA MÚSICA AL SEU DOMICILI A MOLT 
ALT VOLUM A LA PL. SOLER I CARBONELL, 24, EN DATA 24/04/2016. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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“PRIMER. IMPOSAR a la senyora R. T. P. amb DNI 46040118-Y, la sanció de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 73.2 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 a la 
senyora R. T. P. amb DNI 46040118-Y, 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.” 
 
 
 
15. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000078/2016-UES PINTAR GRAFFITIS A LA VIA PÚBLICA, EN 
DATA 30/04/2016. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona menor 
d’edat i titular del DNI 49501335-E, representada per la persona titular del DNI 
46631400-G, per no haver quedar demostrats certament els fets. 
 
SEGON: ARXIVAR l’expedient administratiu sancionador sense la realització de cap 
més tràmit. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
 
16. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000081/2016-UES PER COL·LOCACIÓ D’UN CONTENIDOR DE 
RUNA A LA VIA PÚBLICA, SENSE TENIR LA CORRESPONENT LLICÈNCIA 
D’OCUPACIÓ, EN DATA 18/05/2016. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
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“PRIMER: DECLARAR l’arxiu de l’expedient sancionador a l’empresa titular del CIF 
B6585189-1 per infracció de l’article 71.4.a) de l’ordenança municipal sobre la qualitat 
de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, per no ser 
la responsable de la infracció donat que no va realitzar les obres. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
 
17. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000101/2016-UES PER CAUSAR MOLÈSTIES CONTINUADES 
ALS VEÏNS COM A CONSEQÜÈNCIA DE TENIR LA MÚSICA A MOLT ALT 
VOLUM, DE CRITS, ETC..., EN DATA 01/06/2016. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI 52423059-X per haver atès l’advertiment de la Policia Local i baixar la música i per 
no quedar demostrat a la sentència judicial cap molèstia causada. 
 
SEGON: ARXIVAR l’expedient administratiu sancionador, amb l’advertiment de que si 
es tornés a cometre la mateixa infracció en el termini d’un any, s’iniciaria el 
corresponent expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
 
 
18. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000107/2016-UES PER REALITZAR VENDA AMBULANT SENSE 
TENIR LA CORRESPONENT AUTORITZACIÓ MUNICIPAL, EN DATA 
25/06/2016. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE X7998002-M, la sanció 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, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del NIE X7998002-M, 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 la part interessada, 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.” 
 
 
19. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD 

D’INCOACIÓ 54/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE VOLKSWAGEN GOLF 1.9 
COMFO, AMB MATRÍCULA BX 857 S, A CONSEQÜÈNCIA D’HAVER ESTAT 
RETIRAT PER LA GRUA. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial 
de l’Administració núm. 000054/2016-REC instat per la senyora amb NIF 
070359402468, pels danys causats al seu vehicle, reclamant com a rescabalament 
una suma de TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS 
D’EURO (326.83 EUROS). 
 
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de 
l’expedient: 
 
 

 

Instructor/a 

Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA 
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114 
 

 

 

Secretari/ària 

Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA 
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098 
 

 
Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades 
d’acord amb el que preveu l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada 
 
 
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals 

 

 
10/5/16 

 
Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament 

 

 
SIS MESOS 

 
Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de 
l’expedient en el termini establert 

 
NEGATIU 



 
 

11 

 
 
 
QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a 
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels 
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los 
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a 
l’expedient. 
 
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada. 
 
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del 
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions, 
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves 
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.” 
 
20. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  DE L’ACORD 

D’INCOACIÓ 73/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS ALS VIDRES DE LA BOTIGA DEL CARRER 
ALMIRALL COLOM, A CAUSA DEL FOC DE LA FESTA MAJOR 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Incoar l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial de 
l’Administració núm. 000073/2016-REC instat per AMPLIFON IBERICA, SA, pels 
danys causats en el seu aparador, reclamant com a rescabalament una suma de 
QUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS (4.668 Euros). 
 
SEGON.  NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de 
l’expedient: 
 

 

 

Instructor/a 

Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA 
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114 
 

 

 

Secretari/ària 

Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA 
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098 
 

 

 

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades 
d’acord amb el que preveu l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada 
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Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals 

 

 
22/6/16 

 
Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament 

 

 
SIS MESOS 

Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de 
l’expedient en el termini establert 
 

NEGATIU 

 
QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a 
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels 
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los 
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a 
l’expedient. 
 
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.  Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del 
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions, 
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves 
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.” 
 
 
21. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 

D’INCOACIÓ 109/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CREMADES A CAUSA DEL FOC DELS 
DIABLES, A LA RAMBLA PRINCIPAL AL COSTAT DE LA PL. DE LES NEUS, 
EL DIA 5 D’AGOST DE 2016. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial 
de l’Administració núm. 000109/2016-REC instat per la senyora amb DNI 8641274 J, 
pels danys causats, no reclamant encara cap quantitat determinada, doncs no disposa 
de l’alta mèdica. 
 
SEGON. SUSPENDRE la tramitació de l’expedient fins a l’estabilització de les lesions. 
 
TERCER. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de 
l’expedient: 
 
 

Instructor/a 

Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA 
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114 
 

 

Secretari/ària 

Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA 
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat 
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Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098 
 

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades 
d’acord amb el que preveu l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
QUART. COMUNICAR a la persona interessada 
 
 
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals 

 

 
22/8/16 

 
Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament 

 

 
SIS MESOS 

Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de 
l’expedient en el termini establert 
 

NEGATIU 

 
 
CINQUÈ. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a 
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels 
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los 
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a 
l’expedient. 
 
SISÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada. 
 
SETÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del 
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions, 
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves 
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.” 
 
 
22. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 86/16-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE FORD 
FOCUS, MATRÍCULA 8134-DNH, QUAN EL RETIRAVA LA GRUA AL  CARRER 
UNIÓ, 31, EL DIA 7 DE JULIOL DE 2016.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
pel senyor amb DNI 77251712 W contra aquest Ajuntament en data 7 de juliol de 
2016. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.” 
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23. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD 
DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 102/16-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PRODUÏTS PEL CORREFOC 
A UNA CAIXA DE LA FAÇANA, A LA RAMBLA PRINCIPAL, 35, EL DIA 29 DE 
JULIOL DE 2016.  

 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per la senyora amb DNI 77293814 Z contra aquest Ajuntament en data 10 d’agost de 
2016. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
 
24. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 106/16-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS OCASIONATS PER UNA 
ATRACCIÓ DE FIRA DEL PARC DE BAIX-A-MAR, EL DIA 5 D’AGOST DE 2016.  

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per E. LL. P. contra aquest Ajuntament en data. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
25. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 110/16-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER 
FRANCESC MACIÀ CANTONADA CARRER VAPOR, PEL MAL ESTAT DEL 
PAVIMENT, EL DIA 25 D’AGOST DE 2016.  

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
pel senyor amb DNI 36757318 Y contra aquest Ajuntament en data 31 d’agost de 
2016. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.” 
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SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 
26. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES 

NOVES CONDICIONS D’ÚS DE LA CARPETA CIUTADANA. EXP. NÚM. 
1/2016/ETIC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
 
“PRIMER. Aprovar les noves condicions d’ús del servei de Carpeta Ciutadans incloses 
a l’annex del present acord, per a incorporar les Claus concertades per accedir al 
servei. 
 
SEGON. Divulgar el present acord a la pàgina Web de la Corporació.” 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
27. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER A. P. P., 

PER A REFORMA INTERIOR D’UN MAGATZEM PER A CANVIAR EL SEU US 
COM A HABITATGE, A LA RAMBLA DE LA PAU, 57  2N. EXP. NÚM. 
1020/2016. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  A. P. P., per a  CANVIAR 
ÚS DE LOCAL A HABITATGE, a la rambla de la Pau, 57, 2n. pis (Exp.001020/2016-
OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 

obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 
2. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible haver 

obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en 
el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de 
comunicar al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de 
coordinar la seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir 
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles 
o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat 
a viver o reposició d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i 
bústies.  
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre 
el Pla durant el transcurs de l’obra. 
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3. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre 
la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini 
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que 
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol 
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per 
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

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

5. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 

6. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells de 
climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels 
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

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

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

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

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

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

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

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se 
als divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant 
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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.”  
 
 
28. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER R. M. S. LL., 

PER A LEGALITZAR ARRIOSTRAMENT I IMPERMEABILITZAR EL SOSTRE 
DE LA PRIMERA PLANTA DE L’EDIFICI, SITUAT A LA RAMBLA PRINCIPAL, 
36. EXP. NÚM. 1067/2016. 
 

La  Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  R. M. S. LL., per a  
LEGALITZAR ARRIOSTRAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ DEL SOSTRE DE LA 
PRIMERA PLANTA DE L'EDIFICI, a la RBLA. PRINCIPAL,   36, (Exp.001067/2016-
OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1.  Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 

obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 
2.   Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible haver 

obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en 
el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de 
comunicar al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de 
coordinar la seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir 
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles 
o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat 
a viver o reposició d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i 
bústies.  
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre 
el Pla durant el transcurs de l’obra. 

3.  L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre 
la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini 
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que 
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol 
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per 
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incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

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

5,  Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 

6.  Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells de 
climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels 
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1.  Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

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

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

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

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

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

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

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

A PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA 219/2007-OBR, PER A ACABAR DE 
CONSTRUIR L’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PS+PB, SITUAT AL 
CARRER LILÀS, 26 . EXP. NÚM. 1021/2016. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER- CONCEDIR la PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP 
000219/2007-OBR,  sol·licitada per J. L. R., per a acabar  de construir l’habitatge 
unifamiliar aïllat de PS+PB, situat al carrer dels Lilàs, 26, d’acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, i amb les següents condicions 
particulars i generals: 
 
1. Aquesta pròrroga s’atorga pel termini que estableix la normativa urbanística vigent i 

amb les mateixes condicions generals i particulars que s’establien a la llicència per 
a edificar. 
 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.” 
 
 
30. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ 

PRESENTAT PER GOLDEN RICH, SL, CONTRA L’ACORD DE DENEGACIÓ DE 
LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 14 DE JUNY DE 2016, DE LA LLICÈNCIA 
D’OBRES PER A L’OBERTURA D’UN FORAT DE 2 M AL MUR EXISTENT, 
AMPLIAR LA TANCA PUBLICITÀRIA, COL·LOCAR UNA ESCALA D’1,20 M 
D’AMPLADA I PINTAR LES DUES CARES DE LA TANCA PERIMETRAL, A 
L’AVINGUDA EDUARD TOLDRÀ, 22.  EXP. NÚM. 371/2016-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER.-  DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per GOLDEN RICH, SL en 
data 22 de juliol de 2016 (registre d’entrada núm. 2016019986), contra l’acord de la 
Junta de Govern del dia 14 de juny de 2016, on es denegava la sol·licitud de llicència 
d’obres per a l’obertura d’un forat de 2 m al mur existent, ampliar la tanca publicitària, 
col·locar una escala d’1,20 m d’amplada i pintar les dues cares de la tanca perimetral, 
situat a l’avinguda Eduard Toldrà, 22, d’acord amb els informes jurídic i tècnic 
incorporats a l’expedient i dels quals se’n fa transcripció literal en aquest acord, i 
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declarar resolta la petició de documentació relacionada en el mateix recurs amb els 
números de l’1 al 6.  
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a GOLDEN RICH, SL.” 
 
 
31. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. IMPOSAR A ARQUITECTURA I IMMOBLES, 

SA, UNA SANCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA GRUA-TORRE SENSE ÚS 
DES DE FA 2 ANYS I SENSE LLICÈNCIA URBANÍSTICA AL CARRER CREU 
DE XIRIVIA, 9.  EXP. NÚM. 00021/2016-DIS. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.   IMPOSAR a l’interessada ARQUITECTURA I IMMOBLES, SA,  amb CIF 
A63444509, la sanció de MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (1.250 €), en relació 
a l’expedient sancionador núm. 000021/2016-DIS,  de conformitat amb la Proposta 
de Resolució de la Instructora de l’expedient de data 22 de setembre de 2016, 
ressenyada a la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON.  Notificar aquesta resolució a l’interessada i al Servei de Recaptació. 
 
TERCER.   Adjuntar el document per efectuar el pagament de la quantitat a liquidar en 
els terminis i condicions establerts en el propi document.” 
 
32. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 

URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. 
D161115 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades 
per Decret per delegació d’Alcaldia. 
 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per PARC DEL GARRAF SPORT AIE, per a reformar els 

vestidors del Parc del Garraf, a la ronda Ibèrica, 60 (574/2016) 
2. Sol·licitud presentada per LL. P. C., per a rehabilitar les façanes i la coberta de 

l’edifici, situat al carrer Llibertat, 55. (630/2016-OBR // 40/2014-DHAB) 
3. Sol·licitud presentada per E. V. M., per a la reforma interior de l’habitatge de la 

primera planta de l’edifici, situat al carrer Ferrer i Vidal, 12 1r. (694/2016) 
4. Sol·licitud presentada per A. U. G., per a instal·lar plaques solars a la teulada al 

carrer Talaia, 18. (868/2016) 
5. Sol·licitud presentada per A. O. S., per a reparar i pintar la façana al carrer 

Hospital, 3. (925/2016) 
6. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la 

façana de l’edifici plurifamiliar situat al carrer Joan Maragall, 5. (1003/2016-OBR // 
37/2015-DHAB) 

7. Sol·licitud presentada per A. M. C., per a reforma interior i obertura de la 1PP a 
l’habitatge unifamiliar, situat al carrer Estaca, 4. (1017/2016) 
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8. Sol·licitud presentada per A. P. M., per a rehabilitar la façana al carrer Greco, 8 
(1026/2016 // 26/2014-DHAB) 

9. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la 
façana posterior de l’edifici plurifamiliar situat al carrer Menéndez y Pelayo, 15 
(1031/2016) 

10. Sol·licitud presentada per REFORMES I REHABILITACIONS GRUP 3, SL, per a 
reparar el ràfec superior i sotabalcons de la façana al carrer Sant Pau, 15. 
(1042/2016) 

11. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la 
façana i els balcons de l’edifici plurifamiliar, situat al carrer Sant Onofre, 63-65. 
(1043/2016-OBR // 28/2014-DHAB) 

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per MARTI I FILL, SL, per a fer bany adaptat en el local 

destinat a restaurant, al passeig del Carme, 45 (1027/2016)  
2. Sol·licitud presentada per R. C. T., per a fer bany adaptat i rampa per a millorar 

l’accessibilitat del local comercial situat a l’avinguda Francesc Macià, 145 bxs. 
(1034/2016) 

3. Sol·licitud presentada per ZEEMAN TEXTILSUPERS , SLU, per a reformar i 
canviar la distribució interior del local comercial situat a la plaça Soler i Carbonell, 
23 (1045/2016) 

 
 
33. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 

COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES 
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP161115 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions prèvies i 
declaracions responsables presentades per l’interessat. 
 
OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1.  Comunicació presentada per RESTAURAVIA FOOD, SL, per a primera ocupació 

de la nau destinada a restaurant, a l’avinguda Eduard Toldrà, 70 bxs. 2a. 
(736/2016) 

 
Obres menors 
 
1. Comunicació presentada per M. V. M., per a arranjar el bany de local comercial 

situat al carrer Ramon y Cajal, 4 (1024/2016) 
 
ACTIVITATS 
 
Declaració responsable d’obertura  
 
1. Declaració responsable presentada per J. S. M. per instal·lar una activitat de 

venda d’articles per a la llar i regals al carrer de l’Aigua, 57. (381/16) 
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2. Declaració responsable presentada per INVERSIONES MULTIPLES SAN FELIPE, 
SL, per instal·lar una bugaderia no industrial al carrer Menéndez y Pelayo, 25. 
(392/16) 

 
 
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA. ACTIVITATS REPAR 
 
1. Comunicació prèvia d’obertura presentada per O. H. B. per instal·lar un bar 

restaurant (activitat existent) al carrer Josep Coroleu, 99, bxs.dreta. (370/16) 
 
2. Comunicació prèvia d’obertura presentada per LA SAL VNG, SLU, per canviar de 

nom un bar al passeig Marítim, 58. (382/16) 
 
3. Comunicació prèvia d’obertura presentada per A. L. per instal·lar un bar (activitat 

existent) al carrer Manuel Tomàs, 37. (393/16) 
 
4. Comunicació prèvia d’obertura presentada per M. C. P. C. per canviar de nom un 

bar a la rambla Principal, 9, bxs, (329/16) 
 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes: 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò 
que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en 
que porti incorporat l’informe jurídic. 
 

 
URGÈNCIES 

 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
34. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA  NÚM. 

326/2016  DE DATA 21 DE SETEMBRE DE  2016 DEL JUTJAT SOCIAL 7 DE 
BARCELONA DICTADA EN EL PROCEDIMENT NÚM. 142/2014  DE 
RECLAMACIÓ DE QUANTITAT PER DANYS I PERJUDICIS DERIVATS D’UN 
ACCIDENT D’UN TREBALLADOR MUNICIPAL. EXP. NÚM. 000268/2016-SEC.  

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT SOCIAL NÚMERO 7 DE BARCELONA. 
 
 
Núm. procediment  :   142/204 RECLAMACIÓ DE QUANTITAT PER DANYS I   
               PERJUDICIS.  
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Núm. i data sentència:  Núm. 326/2016 de 21 de setembre de 2016 
 
 
Part actora  :                 J. A. H. S.  
 
 
Part demandada  :        AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
Lletrat:                                     Santiago Sáenz Hernáiz i altres 
 
 
Objecte del procediment :      Es reclama els danys i perjudicis causats al treballador en 

data 17-9-2008 quan va patir un accident laboral en 
visitar l’empresa CEMEX ESPAÑA, S.A. a l’objecte de 
determinar quin era l’origen d’una fuga de pols que havia 
afectat al medi ambient del municipi.  

 
Decisió  :  SENTÈNCIA PARCIALMENT ESTIMATÒRIA 

Condemna solidàriament a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, a CEMEX ESPAÑA, S.A. i a ZURICH ESPAÑA, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. i AIG 
EUROPA, a pagar a la part actora 14.233,03 €, si bé 
ZURICH deduïts 3.005,06€ 

 
 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Contra ella es pot 

interposar recurs de suplicació. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme. 
 
 
  
35. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA INTERPOSICIÓ DEL 

RECURS DE SUPLICACIÓ DAVANT DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 
DE CATALUNYA CONTRA LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT SOCIAL NÚM. 7 DE 
BARCELONA DICTADA EN EL PROCEDIMENT 142/2014 DE RECLAMACIÓ DE 
QUANTITAT PER DANYS I PERJUDICIS, AIXÍ COM DE LA DESIGNA 
LLETRADA I REPRESENTACIÓ EN EL RECURS. EXP. NÚM. 000268/2016-SEC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. Comparèixer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
qualitat de recurrent, interposant recurs de suplicació contra la sentència del Jutjat 
social núm. 7 de Barcelona dictada en el procediment 142/2014 de Reclamació de 
quantitat 
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SEGON. Designar alls lletrats, Sr. Fernando Ortega Cano i José Vicente Morote 
Sarrión, tots dos de la mercantil OLLEROS ABOGADOS, SLP amb CIF B-46356481, 
per a que assumeixin la defensa jurídica de l’Ajuntament en l’esmentat procés. 
 
Aquesta representació s’entendrà als ulteriors recursos o impugnacions que contra la 
resolució d’aquest procediment se’n pugui interposar. 
 

TERCER. Designar als procuradors dels Tribunals, Sra. LAURA DE MANUEL 
TOMÁS, Sra. ESMERALDA GASCÓN GARNICA, i Sr. CARLOS BADIA 
MARTÍNEZ, pel cas de ser necessària la seva intervenció en el procediment. 
 
QUART. L’import de la contractació serà un total de 535,42 €, dels quals corresponen 
442,5 euros al principal i 92,92 € a l’IVA que es pagarà amb càrrec a la partida de 
Defensa Jurídica número 07.9203.22799. 
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 Decret als lletrats designats a l’acord Segon, així com 
al Cap de Servei de Recursos Humans, Sr. Fermín Ortega Vazquez, als efectes que 
prestin l’assessorament necessari i preparin la documentació pertinent per a la 
correcta defensa jurídica del lletrat designat.” 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

 
36. RECURSOS HUMANS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE 

SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ PROMOGUT PEL 
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA, CONVOCATÒRIA 2016. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD  
 
“Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord relatiu a la 
contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no 
ocupats en el marc del Programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, signat per la Federació de Municipis de Catalunya i 
Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Comissió Obrera Nacional de de 
Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya, signat a Barcelona el 7 de 
setembre de 2016.  
 
Segon. Aprovar la presentació al Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc del 
Programa de Treball i Formació, de la sol·licitud de subvenció i la realització de les 
accions incloses, de contractació de persones en situació d’atur i de formació, amb 
indicació que els serà d’aplicació l’acord retributiu adoptat per Mesa de Negociació de 
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l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 28 de gener de 2016, així com l’acord de 7 de 
setembre de 2016 detallat a l’acord Primer de la present resolució. 
 
Tercer. Aprovar que les accions a realitzar per la corporació per portar a terme el 
Programa Treball i  Formació 2016 de la Línia A i de la Línia B, aniran encaminades a 
campanyes de millora dels serveis municipals, així com actuacions de reforç i nous 
projectes que fomentin el creixement econòmic de la ciutat, amb un grau important de 
repercussió social i que cobreixin les necessitats més urgents i inajornables que 
afecten a l’interès general dels ciutadans de Vilanova i la Geltrú, al mateix temps que 
s’afavoreix l’ocupabilitat dels treballadors aturats de la ciutat, i en tot cas, sense que 
aquestes accions tinguin caràcter estructural. La proposta dels perfils professionals per 
les experiències laborals i formació inicialment són els següents: 
 
- Oficials de diferents especialitats 
- Operaris  
- Auxiliars Administratius 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sol·licitarà la subvenció per realitzar el següent 
nombre de contractes: 

 
• Línia A: adreçat a persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o 

subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys.  
- Preassignació 3 contractes de 12 mesos i 22 contractes de 6 mesos. 
- Sol·licitud: 3 contractes de 12 mesos i 28 contractes de 6 mesos. 

És sol·liciten 6 contractes més de 6 mesos, dels inicialment preassignats. 
• Línia B: adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima 

d’inserció. 
- Preassignació: 1 contracte de 12 mesos i 9 contractes de 6 mesos. 
- Sol·licitud la mateixa preassignació: 1 contracte de 12 mesos i 9 contractes de 

6 mesos. 
 

 
Quart. Aprovar que les accions a realitzar per la corporació, per portar a terme el 
Programa Treball i Formació 2016 de la Línia C, serà la contractació, a jornada 
complerta, durant 12 mesos, d’una persona Tècnic/a de les accions de coordinació i 
suport, que faciliti la gestió del Programa Treball i Formació, doni suport respecte als 
processos de selecció de les persones participants, la gestió de personal, la gestió de 
la formació i la justificació de la subvenció. Per les accions de coordinació i suport 
tècnic de 12 mesos a jornada complerta el SOC subvencionarà l’import màxim de 
28.000€. 
 
Cinquè. Informar que els contractes de treball de la Linia A i B,  tindran 
obligatòriament una durada en alguns casos de de dotze mesos, en altres casos de  
sis mesos, una jornada laboral de 37 hores i mitja . El Servei d’Ocupació de Catalunya 
finançarà el 100% de la jornada amb un import màxim d’un mòdul de 9.380,0€ per 
contractes de treball de 6 mesos, i 18.760,0€ per els contractes de treball de 12 mesos 
a jornada complerta, que inclou retribució bruta mensual, les pagues extraordinàries i 
les despeses de cotització a la seguretat social. Cada treballador/a contractat haurà de 
realitzar activitats formatives depenent de la línia del Programa, prioritàriament  
professionalitzadores, directament relacionada amb el treball que desenvolupa o amb 
el seu itinerari ocupacional. Per l’acció formativa l’import màxim de la subvenció serà el 



 
 

26 

resultat d’aplicar l’import hora/alumne establert per la formació professionalitzadora 
d’acord amb els imports màxim dels mòduls formatius establerts a la resolució 
EMO/123772014, de 2 de juny. Per al cas de les accions formatives transversals no 
professionalitzadores el SOC finançarà l’import màxim de 3€/hora/participant.  
 
Sisè. Encarregar a L’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) la realització de les 
accions formatives obligatòries i la gestió al GIA d’aquestes, per tots els contractats en 
el marc del Programa Treball i Formació 2016, tant dels mòduls vinculats a certificat de 
professionalitat,  com a centre acreditat i homologat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, així com de la formació Transversal, de catàleg o autoritzada.  
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abonarà a l’IMET la part de la subvenció 
corresponent al cost de les accions formatives d’acord amb el que estableix l’Ordre de 
la subvenció, tal com s’especifica en el punt anterior i també la despesa d’assegurança 
d’accidents obligatòria de les persones participants en la formació. 
 
Setè.  El conjunt d’actuacions econòmicament es concreten de la forma següent:  
 
3 contractacions de 12 mesos de la Línia A   
• Cost salarial brut (12 mesos + pagues extraordinàries)14.000,00€/treballador: 

...................................................................................................................42.000,00€ 
• Cost d’indemnització final de la contractació (part proporcional de 12 dies de salari 

per cada any de servei) 400€/treballador:...................................................1.200,00€ 
• Cost Seguretat social(32-34%) 4760€/treballador.....................................14.280,00€ 
• Cost Paga Productivitat: 696€+32-34% de Seguretat social: 932€/treballador: 

.....................................................................................................................2.796,00€ 
• Cost Formació aproximat 780€(depenent tipus deformació).......................2.340,00€ 
• Vestuari laboral i EPI’s (80 € vestuari i 75€ EPI’s persona)...........................465,00€ 
• Assegurança accidents personals pel període formatiu.................................120,00€ 
• Revisió Mèdica personal oficis 41€/revisió.....................................................123,00€ 
• Material Projectes Serveis Viaris, Manteniment Ciutat i Mobilitat................7.000,00€ 
 
 
1 contractació de 12 mesos de la Línia B  
 
• Cost salarial brut (12 mesos + pagues extraordinàries)14.000,00€/treballador: 

...................................................................................................................14.000,00€ 
• Cost d’indemnització final de la contractació (part proporcional de 12 dies de salari 

per cada any de servei) 400€/treballador:......................................................400,00€ 
• Cost Seguretat social(32-34%) 4760€/ treballador......................................4.760,00€ 
• Cost Paga Productivitat 696€ + 32-34% de Seguretat social:932€/treballador 

........................................................................................................................932,00€ 
• Cost Formació aproximat 780€ (depenent tipus de formació)........................780,00€ 
• Vestuari laboral i EPI’s (80 € vestuari i 75€ EPI’s persona)...........................155,00€ 
• Assegurança accidents personals pel període formatiu................................ 120,00€ 
• Revisió Mèdica personal oficis 41€/revisió.......................................................41,00€ 
• Material Projectes Serveis Viaris, Manteniment Ciutat i Mobilitat................3.000,00€ 
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28 contractacions de 6 mesos de la Línia A 
 
• Cost salarial brut (6 mesos + pagues extraordinàries) 7.000,00€/treballador: 

.................................................................................................................196.000,00€ 
• Cost d’indemnització final de la contractació (part proporcional de 12 dies de salari 

per cada any de servei) 200€/treballador:...................................................5.600,00€ 
• Cost Seguretat social (32-34%) 2.380€/treballador...................................66.640,00€ 
• Cost Paga Productivitat: 348€+32-34% de Seguretat social: 466,32€/treballador 

...................................................................................................................13.056,96€ 
• Cost Formació aproximat 780€ (depenent tipus de formació)...................21.840,00€ 
• Vestuari laboral i EPI’s (80 € vestuari i 75€ EPI’s persona) 10 treballadors 

aproximadament..........................................................................................1.550,00€ 
• Revisió Mèdica personal oficis 41€/revisió x 10 treballadors aprox...............410,00€ 
 
 
9 contractacions de 6 mesos de la Línia B   
 
• Cost salarial brut (6 mesos + pagues extraordinàries) 7.000,00€/treballador: 

...................................................................................................................63.000,00€ 
• Cost d’indemnització final de la contractació (part proporcional de 12 dies de salari 

per cada any de servei) 200€/treballador:.................................................  1.800,00€ 
• Cost Seguretat social (32-34%) 2.380€/treballador...................................21.420,00€ 
• Cost Paga Productivitat: 348€+32-34% de Seguretat social: 466,32€/treballador 

.....................................................................................................................4.196,88€ 
• Cost Formació aproximat 780€ (depenent tipus de formació).....................7.020,00€ 
• Vestuari laboral i EPI’s (80 € vestuari i 75€ EPI’s persona) 9 treballadors 

aproximadament..........................................................................................1.395,00€ 
• Revisió Mèdica personal oficis 41€/revisió x 9 treballadors aprox.................369,00€ 
 
 
1 contractació de 12 mesos de la Línia C   
 
• Cost salarial brut (12 mesos + pagues extraordinàries Tècnic Mig A2-20) 

28.913,71€/treballador:..............................................................................28.913,71€ 
• Cost d’indemnització final de la contractació (part proporcional de 12 dies de salari 

per cada any de servei) 826,10€/treballador:.................................................826,10€ 
• Cost Seguretat social (32%) 9.252,30€/treballador.....................................9.252,38€ 
• Cost Paga Productivitat: 696+32% de Seguretat social: 918,72€/treballador 

........................................................................................................................918,72€ 
 
 
Resum per Línies:  
 
 
Línia A: 3 contractes de 12 mesos i 28 contractes de 6 mesos. 
 

LINIA A: 
Concepte Cost  

Total 
Despesa 
subvencionada 

Aportació  
Municipal 

Sous  238.0000,00€ 238.000,00€ 0 
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Seguretat Social 80.920,00€ 80.920,00€ 0 
Formació  24.180,00€ 24.180,00€ 0 

Indemnització 6.800,00€ 0 6.800,00€ 

Paga Productivitat 15.852,96€ 0 15.852,96€ 
Vestuari laboral i EPI’s 2.015,00€ 0 2.015,00€ 
Assegurança Accidents 120,00€ 120,00 0 
Revisió Mèdica 533,00€ 0 533,00€ 
Materials 7.000,00€ 0 7.000,00€ 
Total LINIA A 375.420,96€ 343.220,00€ 32.200,96€ 
 
 
 
Línia B: 1 contracte de 12 mesos i 9 contractes de 6 mesos. 
 

LINIA B: 
 Concepte Cost  

Total 
Despesa 

subvencionada 
Aportació  
Municipal 

Sous  77.000,00 € 77.000,00€ 0 
Seguretat Social 26.180,00€ 26.180,00€ 0 
Formació  7.800,00€ 7.800,00€ 0 

Indemnització 2.200,00€ 0 2.200,00€ 

Paga Productivitat 5.128,88€ 0 5.128,88€ 
Vestuari laboral i EPI’s 1.550,00€ 0 1.550,00€ 
Assegurança Accidents 120,00€ 120,00 0 
Revisió Mèdica 410,00€ 0 410,00€ 
Materials 3.000,00€ 0 3.000,00€ 
Total LINIA B 123.388,88€ 111.100,00€ 12.288,88€ 
 
 
Línia C: 1 contracte de 12 mesos 
 

LINIA C: 
Concepte Cost  

Total 
Despesa 

subvencionada 
Aportació  
Municipal 

Sous  28.913,71€ 28.000,00€ 913,71€ 
Seguretat Social 9.252,38€ 0€ 9.252,38€ 
Indemnització 826,10€ 0 826,10€ 

Paga Productivitat 918,72€ 0 918,72€ 
Total LINIA C 39.910,91€ 28.000,00€ 11.910,91€ 
 
 
Les contractacions de les línies A i B de subvenció, s’han d’iniciar, com a màxim el 31 
de desembre de 2016. Es considera iniciada una línia de subvenció quan ha iniciat, 
com a mínim, un contracte de treball. La resta de contractes de treball de cada línia de 
subvenció poden iniciar-se, com a màxim, el 31 de gener de 2017. 
 
La contractació de la línia C de subvenció, s’ha d’iniciar, com a màxim el 31 de gener 
de 2017. 
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Vuitè. La viabilitat econòmica de les actuacions: 
 
- Els imports dels sous, seguretat social, formació i assegurança de la formació,  que 

són les actuacions i despeses subvencionables,  es tramitarà la corresponent 
modificació del Pressupost 2016 per incorporar l’ingrés de la subvenció i les 
despeses esmentades, de manera que es consignarà un codi comptable específic 
per cada concepte i Línia de subvenció, per mantenir un sistema de comptabilitat 
separat, tal i com es requereix a l’Ordre que regula la subvenció. 

 
- El cost de la indemnització per finalització de la contractació, la paga de 

productivitat, i la diferència de sou del Tècnic/a de la Linia C de subvenció, aniran a 
càrrec de les partides de Capítol I de sou i salari de cada servei que incorpori el 
personal contractat. Per dur a termes aquestes actuacions s’habilitaran a tal efecte 
les consignacions pressupostaries en el pressupost 2017. El total a consignar en 
aquest concepte és 41.892,75€.   

 
- El cost del vestuari laboral i EPI’s aniran a càrrec de les partides del Pressupost 

2017 habilitades a tal efecte. El total a consignar en aquest concepte és 3.565€. 
 
- El cost de les revisions mèdiques dels treballadors que realitzin tasques d’oficis 

aniran a càrrec de la partida del Pressupost 2017 habilitades a tal efecte. El total a 
consignar en aquest concepte és 943€. 

 
- El cost del material de es actuacions que comporten feines de manteniment de la 

ciutat, equipaments i suport a les activitats festives anirà a càrrec de la partida del 
Pressupost 2017 habilitades a tal efecte. El Total a consignar en aquest concepte 
és de 10.000€.  

 
- Al pressupost 2016 és consignarà el cost de la contractació d’un/a treballador/a de 

la Línia A i de la Línia B, del dia 31 de desembre de 2016, cost que quedarà cobert 
per la subvenció. 

 
El pagament de la subvenció segons regula l’Ordre es tramita mitjançant una bestreta 
del 80% de l’import atorgat, a partir de la seva concessió. El 20% restant s’ha de 
tramitar un cop l’activitat subvencionada ha estat degudament justificada. 

 
L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries per fer 
front als costos generats pel Programa Treball i Formació 2016 que tinguin repercussió 
en el Pressupost Municipal 2017. 
 
Novè. Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a la formalització del present acord i  per formular la sol·licitud al 
Servei d’Ocupació de Catalunya de la subvenció en el marc del Programa Treball i 
Formació (TSF/296/2016, de 2 de novembre i Resolució TSF/2496/2016, de 3 de 
novembre) i fins i tot per modificar i concretar els programes per desenvolupar el 
treball de caràcter públic i interès social. 
 
Desè. Transmetre el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.   
 
Onzè. El present acord s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 
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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 
 
 
 


