ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
26 DE GENER DE 2016
Acta núm. 4
ASSISTENTS:
NEUS LLOVERAS MASSANA
GLÒRIA GARCIA PRIETO
TERESA LLORENS I CARBONELL
ARIADNA LLORENS GARCIA
GERARD LLOBET SÁNCHEZ
SECRETARI GENERAL
ISIDRE MARTÍ SARDÀ
Assisteix a la mateixa reunió els Srs. JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN, la Sra.
BLANCA ALBÀ PUJOL, la Sra. GISELA VARGAS REYES, i la Sra. NÚRIA
BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF.
La reunió s’efectua en primera convocatòria.

I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les
comissions respectives, s’adopten els acords següents:
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
SECRETARIA GENERAL
1.

FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 DE GENER DE 2016.

S’aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de gener de 2016.
2.

UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ
D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REF. 000063/2015-UES, PER
INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA D’ÚS DE PLATGES, PER
PERMANÈNCIA D’ANIMALS A LES PLATGES.
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S’acorda per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. IMPOSAR al senyor amb DNI 47102592-H, la sanció de quarantacinc euros (45 €) l’article 24.1 de l’Ordenança d’ús de les platges, segons
consta a l’expedient.
SEGON. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu
cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició
s’entengui desestimat.
TERCER. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és
gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos
corresponents
QUART. Comunicar el contingut d’aquest decret a l’interessat, fent-li saber els
recursos que l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient i
a la Policia Local.”
3.

UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ
D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 000067/2015UES, PER REALITZAR VENDA AMBULANT A LA VIA PÚBLICA
SENSE LA CORRESPONENT AUTORITZACIÓ.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. IMPOSAR al senyor amb DNI: 46797804-A, la sanció de cent
cinquanta euros (150 €), per contravenir l’article 57 de l’ordenança de Mesures
per fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a
l’expedient.
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SEGON. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu
cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició
s’entengui desestimat.
TERCER. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és
gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos
corresponents.
QUART. Comunicar el contingut d’aquest decret a l’interessat, fent-li saber els
recursos que l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient i
a la Policia Local.”
4.

UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE
RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR REF.
000176/2014-UES PER NO CENSAR GOS DE LA SEVA
PROPIETAT.

S’acorda per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició presentat contra la resolució
de l’expedient sancionador núm. 000176/2014-UES de data 26/02/2015.
SEGON. Amb la finalitat de satisfer l’import esmentat, s’adjunta document de
pagament, per tal de poder-ho 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.
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TERCER. L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser
impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és
gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos
corresponents”
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats, així com a l’instructor i a la
secretària de l’expedient, a la Policia Local i als departaments de Gestió
Tributària i Medi Ambient d’aquest Ajuntament.”
5.

UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE
RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR REF.
000047/2015-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A
VILANOVA I LA GELTRÚ, PER A LA REALITZACIÓ DE VENDA
AMBULANT SENSE AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. DESESTIMAR el recurs presentat contra la resolució de l’expedient
sancionador núm. 000047/2015-UES.
SEGON. Declarar que l’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i
pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.”
TERCER. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és
gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu
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sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos
corresponents.”
6.

UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ
D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REF. 000046/2015-UES PER
REALITZAR VENDA AMBULANT SENSE LA CORRESPONENT
AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA, EN DATA 04/05/2015

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. IMPOSAR la sanció de cent euros (100 €) al senyor amb DNI
52426776-T, per infracció de l’article 57 de l’Ordenança de Mesures per a
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú.
SEGON. REQUERIR el senyor amb DNI 52426776-T, 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. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició
davant l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra
aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació
corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició
s’entengui desestimat.
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és
gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos
corresponents.
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CINQUÈ. Comunicar el contingut d’aquest decret a l’interessat, fent-li saber els
recursos que l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient i
a la Policia Local.”
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
7.

TRESORERIA. ESTIMAR EN PART EL RECURS DE REPOSICIÓ
CONTRA EL DECRET DE 14-08-2015, INTERPOSAT PER
(GINEZAFRA).

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Estimar en part el recurs de reposició interposat per BLANCA COLLADO
DURAN en nom de GINEZAFRA, SL, contra el decret de data 14 d’agost de
2015:
a) Reconèixer el dret a la devolució de la quantitat pagada de més en els
rebuts de la Taxa d’Entrada i Sortida de Vehicles de la placa 1266P, dels
exercicis 2012 (408,00€), 2013 (414,10€) i 2014 (414,10€), en total
1.236,20€.
b) No reconèixer el dret a la devolució dels exercicis 2009 a 2011 per estar
prescrit.”
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
8.

SERVEIS SOCIAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADDENDA
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
VILANOVA I LA GELTRÚ I CREU ROJA DE VILANOVA
MATÈRIA D’ACCIÓ SOCIAL, PER A L’ORGANITZACIÓ DE
CAMPANYA DE JOGUINES DE REIS.

AL
DE
EN
LA

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar l’addenda al conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Creu Roja de
Vilanova en matèria d’acció social, per a l’organització de la campanya de
joguines de reis.
TERRITORI I ESPAI URBÀ
9. PROJECTES I OBRES. APROVAR DEFINITIVAMENT EL
PROJECTE D’ACTUACIONS PUNTUALS EN L’ESTRUCTURA DE
LA COBERTA SOBRE LA PINACOTECA, LA BIBLIOTECA I EL
PORXO D’ACCÉS A LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR
BALAGUER. EXP. 000055/2015-PUR

6

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar definitivament el projecte tècnic per a l’execució d’obres
“Actuacions puntuals en l’estructura de la coberta sobre la pinacoteca, la
biblioteca i el porxo de accés a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer” de
Vilanova i la Geltrú, que conté l’Estudi de Seguretat i Salut, redactat per part
de l’arquitecta municipal senyora Anabel Fuentes i Montiel, amb un pressupost
de vint-i-cinc mil nou-cents vuitanta-cinc euros amb trenta-cinc cèntims
(25.985,35€) sense IVA, més cinc mil quatre-cents cinquanta-sis amb norantados euros (5.456,92€) del 21 per cent de l’IVA fan un pressupost per contracte
de trenta-un mil quatre-cents quaranta-dos euros amb vint-i-set cèntims
(31.442,27€) amb l’IVA inclòs .
SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida
31,3360,2279900 (Reparació bigues -OAM Balaguer) del vigent Pressupost.
TERCER. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de l’ajuntament.”
10. PROJECTES I OBRES. APROVAR DEFINITIVAMENT EL
PROJECTE DE REFORÇ ESTRUCTURAL EN PÒRTICS
CENTRALS DEL COS DE FAÇANA PRINCIPAL DE L’EDIFICI DE
LES ANTIGUES CASERNES. EXP. 000056/2015-PUR
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar definitivament el projecte executiu d’obres municipals
anomenat “Projecte de reforç estructural en pòrtics centrals del cos de
façana principal de l’edifici de les antigues Casernes” de Vilanova i la
Geltrú, que conté l’Estudi de Seguretat i Salut, redactat per part de l’arquitecta
municipal senyora Anabel Fuentes i Montiel, amb un pressupost d’execució per
contracte és de quaranta-nou mil cinc-cents vuitanta-sis euros amb setantavuit cèntims (49.586,78 €) sense IVA, més deu mil quatre-cents tretze euros
amb vint-i-dos cèntims (10.413,22€) del 21 per cent de l’IVA fan un pressupost
per contracte de SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00€) amb l’IVA inclòs.
SEGON. Aquest import es farà efectiu quant a 50.000 euros amb càrrec a la
partida 33,3420,2279901 (Pavelló Casernes) i quant a 10.000,00 euros amb
càrrec a la partida 40,1500,21401 (Manteniment edificis de catàleg) del vigent
Pressupost.
TERCER. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’’anuncis de l’ajuntament.”
11. URBANISME. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ
D’ALCALDIA. EXP. D160126
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Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret per donar
compte.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
1.

Sol·licitud presentada per PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E., per a obrir rasa de
13 m per a fer estesa de línia elèctrica de mitja tensió i instal.lar un nou centre de
mesura prefabricat, a la ronda Ibèrica, núm. 60. (1171/2015)

2.

Sol·licitud presentada per a un estintolament i enderrocar dos envans al carrer de
Joan d’Austria, núm. 22, Esc. A 3r.1a. (1179/2015)

3.

Sol·licitud presentada per a reparar fuita d’aigua del bany al carrer de Joan
Maragall, núm. 7-9, 5è. 1a. (1200/2015)

4.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a canviar
parcialment els col·lectors d’aigües residuals, de l’edifici plurifamiliar situat al Racó
de Santa Llúcia. (4/2016)

5.

Sol·licitud presentada per a reparar terrat al carrer de Molí de Vent, núm. 47.
(13/2016)

OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS
1.

Sol·licitud presentada per PRYSMIAN SPAIN, SA, per a reforma interior de les
oficines al carrer de Bages. (1168/2015)

2.

Sol·licitud presentada per NAPOLETANI DOC, SL, per a reparar xarxa de
sanejament al carrer dels Escolapis, núm. 5-7, bxs.1a. (1192/2015)

3.

Sol·licitud presentada per ZARA ESPAÑA, SA, per a pintar i canviar el paviment
de zones puntuals del local situat a la rambla Principal, núm. 55. (1199/2015)

Obres per adequació i instal·lacions de locals
1.

Sol·licitud presentada per GAEL LAMOUREUX, per fer obres d’adequació d’un
local per a instal·lar una activitat de venda de vins amb degustació (bar) al carrer
de la Llibertat, núm. 48. (1124/15)

12. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE
COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. EXP. CP160126
Es dóna compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions
responsables presentades per l’interessat.
ACTIVITATS
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Innòcues
1.

Declaració responsable presentada per canviar de nom un supermercat al carrer
de l’Aigua, núm. 8. (4/16)

2.

Declaració responsable presentada per instal·lar una ferreteria a la ronda Ibèrica,
núm. 167, bxs. 7a. (440/15)
Declaració responsable presentada per instal·lar una activitat (local compartit) al
carrer de Sant Pere, núm. 38, bxs. (438/15)

3.
4.

Declaració responsable presentada per instal·lar una activitat de venda d’articles
de regal (nous i de segona ma) online, a la rambla. Principal, núm. 69, 1er.
(435/15)

5.

Declaració responsable presentada per PROMOTORA SERRANO TRUJILLO,
SL, per instal·lar una oficina d’empresa promotora al carrer de Doctor Fleming,
núm. 34, bxs. (433/15)

6.

Declaració responsable presentada per instal·lar una merceria al carrer de
l’Havana, núm. 8. (432/15)

13. HABITATGE. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA PRÒRROGA DEL
CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE L’HABITATGE SITUAT AL
CARRER DEL PINTOR MARTÍ TORRENTS NÚM. 8 4T PIS 3A
PORTA. EXP. 000427/2015-GES.
Es retira aquest punt de l’ordre del dia.
URGÈNCIA
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no ha pogut ser objecte
d’estudi 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.
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
14. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA. ACTUALITZACIÓ DEL
PLA ESPECÍFICS MUNICIPAL PEL CARNAVAL 2016.
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la documentació adjunta a
l’expedient corresponent a l’actualització del Pla Específic Municipal pel
Carnaval 2016.”
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Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:30 hores, de la
que s’estén la present acta que firma el president amb mi, el secretari.

Neus Lloveras Massana

Isidre Martí Sardà
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