ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 7 DE MARÇ
DE 2017
Acta núm. 9
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

Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) 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 28 DE FEBRER DE 2017.
S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents.
2.

CONTRACTACIÓ. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE DESPESA SOBRE LA
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA
D’EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL, DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA I DE L’ASSESSORIA AFECTIVO-SEXUAL A L’OFICINA JOVE. EXP.
NÚM. 027/2013-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
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“PRIMER.- RATIFICAR el decret de despesa 129-2017 sobre la MODIFICACIÓ, per
ampliació, del contracte del servei d’execució del programa d’educació afectiva i
sexual, de prevenció de la violència masclista i de l’assessoria afectivo-sexual a
l’Oficina Jove, en el sentit d’augmentar el nombre de tallers a impartir des de la
regidoria de Salut i ampliar les hores de coordinació del programa.
Aquesta modificació suposa un increment en l’import de 956,00 € (NOU-CENTS
CINQUANTA-SIS EUROS), a imputar a la partida 34.3112.226990.
SEGON.- Notificar aquest acord a ATRA ASSOCIACIÓ amb domicili a Gran de Gràcia,
239, 1r, 1a, 08012 Barcelona, i CIF G-58219874.
TERCER.- 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 L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
OBERTURA
DEL
PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ
PER
A
LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT DELS
PRODUCTES ORACLE DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP.
NÚM. 001/2017-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14
de novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert, i
el plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a la contractació del
servei de manteniment i suport dels productes Oracle de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.
SEGON.- Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a 161
del TRLCSP, per un període de tres anys, prorrogables a un any més, amb un
pressupost anual de 3.700,00 € de base imposable i 777,00 € corresponents a un 21%
d’IVA, que fan un total de 4.477,00 € (QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET
EUROS).
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21.9204.21602 (o equivalent) del
pressupost del 2017 i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin
a tal efecte fins a la finalització del contracte, a raó de mesos vençuts.
QUART.- Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i
concordants del TRLCSP.”
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4. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB
REFERÈNCIA 000051/2016-UES PER COMPLIMENT FAVORABLE DE
MESURES ALTERNATIVES PER CAUSAR DESTROSSES A L’ESPAI I
MOBILIARI PÚBLIC, DURANT L’ACTE PROGRAMAT DE CARNAVAL
“DIJOUS GRAS”, EN DATA 04/02/2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents:
RESOLC:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona menor d’edat titular del DNI XXXX, representat per
la persona titular del DNI XXXX, la sanció de quatre-cents cinquanta euros (450 €) per
infracció de l’article 65 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 menor d’edat titular del DNI XXXX, representat per la persona 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.”
5. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD
DE
RESOLUCIÓ
D’EXPEDIENT
SANCIONADOR
AMB
REFERÈNCIA
00079/2016-UES
PER
COL·LOCAR
CARTELLS
I
PROPAGANDA D’UNA FESTA, EN ZONES NO AUTORITZADES I MOBILIARI
URBÀ, CONCRETAMENT EN ELS VIALS COMERCIALS I URBANS, QUE VA
SER DETECTADA EN DATA 06/05/2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: IMPOSAR a la societat amb CIF B6263449-8, 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 societat amb CIF B6263449-8, 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 al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
6. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD
DE
RESOLUCIÓ
D’EXPEDIENT
SANCIONADOR
AMB
REFERÈNCIA 000119/2016-UES PER CAUSAR MOLÈSTIES ALS VEÏNS COM
A CONSEQÜÈNCIA DE DISPARAR-SE L’ALARMA DEL SEU DOMICILI EN
DIVERSES OCASIONS, EN DATA 06/08/2016.
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
vint euros (120 €) 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 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.”
7. PATRIMONI.
RESOLUCIÓ
ANTICIPADA
DEL
CONTRACTE
D’ARRENDAMENT DE LES PLANTES PRIMERA I SEGONA DE L’EDIFICI
UBICAT AL CARRER JOSEP LLANZA, 1-7 DE VILANOVA I LA GELTRÚ, DE
DATA 19 DE SETEMBRE DE 2007. EXP. NÚM. 000009/2017-PAT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“Primer.- DENUNCIAR la vigència del contracte d’arrendament dels locals primer i
segon de l’edifici del carrer Josep Llanza 1-7 de Vilanova i la Geltrú signat entre
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Josep Clavé Campamà, representant legal de
Promocions Vilanova SA amb el període de preavís de tres mesos d’antelació de
conformitat amb el pacte 2on del contracte.
Segon.- RESOLDRE anticipadament el contracte d’arrendament amb data 31 de
juliol de 2017.
Segon.- NOTIFICAR a la propietat arrendadora de forma fefaent aquest acord i als
serveis de Tresoreria, Intervenció, Urbanisme i Patrimoni de la Corporació així com les
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empreses municipals Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú SAM (VNG
Aparcaments) i Promoció Industrial Vilanova SAM (PÌVSAM).”
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR
8. MERCATS MUNICIPALS. APROVACIÓ SI ESCAU, DE LA TRANSMISSIÓ DE
LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 42 DEL MERCAT
DEL CENTRE. EXP. NÚM. 000032/2017-DES.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre la
transmissió de la parada núm. 42 del Mercat del Centre.
SEGON. Autoritzar la transmissió de la concessió administrativa de la parada núm. 42
del Mercat del Centre a favor de la senyora MA. F. D. S. G., amb DNI XXXX, amb les
mateixes condicions que l’anterior adjudicatari, i continuant amb la mateixa activitat de
peix i marisc, reconeguda pel Reglament de Mercats a l’art. 2, a) de l’Annex 1 en
relació als Articles de venda, i per la durada establerta pel Reglament de Patrimoni
dels ens locals de Catalunya.
TERCER. Requerir a l’actual concessionària N. CH. G., d’acord amb el que es disposa
a l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de mercats, art.7è, punt 2,
apartat a, el pagament del 10 % del l’import del valor de referència calculat a raó de
5.623,28€ metre lineal, resultant l’import de mil euros, amb noranta-quatre cèntims
(1.000,94€)
QUART. Requerir a la senyora MA. F. D. S. G., com a nova concessionària, d’acord
amb el que disposa l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de
mercats, art. 7è, punt 1, el pagament del permís de venda, equivalent a l’import
resultant de multiplicar la quantitat de 206,00€ pels metres lineals de parada (1,78 ml),
ascendint l’import total a tres-cents seixanta-sis euros amb seixanta-vuit cèntims,
(366,68€), així com acceptar complir amb les normes del Reglament dels Mercats
Municipals i les disposicions de l’Ajuntament que siguin aplicables.
CINQUÈ. D’acord amb l’article 36 del Reglament dels Mercats Municipals, sotmetre a
condició suspensiva l’eficàcia jurídica de l’apartat segon, fins que s’acrediti el
compliment de les obligacions anteriors.
SISÈ. Notificar aquest acord als interessats.”

PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:
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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
SECRETARIA GENERAL
9. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DE DATA 20 DE FEBRER DE
2017, DICTADA EN EL RECURS D’APEL·LACIÓ NÚM. 106/2015
INTERPOSAT PER LA MERCANTIL TERESA Y JOSÉ PLANA, EMPRESA
PLANA S.L. EXP. NÚM. 000044/2017-SEC.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional:

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Núm. procediment:

Apel·lació núm. 106/2015

Núm. i data sentència:

Núm. 84/2017 de 20 de febrer de 2017

Part apel·lant:

TERESA Y JOSÉ PLANA, EMPRESA PLANA S.L.

Part apel·lada:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:
Objecte del procediment:

Miquel Angel Pigem
Resolucions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 27
de desembre de 2005, que confirmen els plecs de
condicions aprovat en maig i novembre del mateix any i
que havien de regir la licitació de les línies L3 i L4 del
servei de transport col·lectiu urbà de viatgers.
Alhora l’apel·lant pretenia que li fos reconegut el dret a
percebre una indemnització compensatòria que
valorava en 4.459.013 euros més interessos.

Decisió:

SENTÈNCIA PARCIALMENT ESTIMATÒRIA
Revoca i deixa sense efecte la sentència núm. 423, de 9
de desembre de 2014, dictada pel Jutjat Contenciósadministratiu núm. 10 de Barcelona en el recurs ordinari
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390/2006. I en substitució de la sentència mencionada: ANUL·LA ELS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ
(plecs de condicions) IMPUGNATS.
DESESTIMA EL RECURS EN TOTA LA RESTA (la
pretensió indemnitzatòria.
Sense costes judicials
Fermesa:

La resolució judicial no és ferma. Contra la sentència es
pot interposar recurs de cassació en el termini de 30 dies
(fins 19-4-2017)

Acords:

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

POLITIQUES DE LA CIUTADANIA
10. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE CONVOCAR EL
PREMI NOVES CREACIONS MUSICALS EN EL MARC DEL PROGRAMA
SINGULART. EXP. NÚM. 000023/2017-CUL.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORDS
“Primer. Establir aquest Premi en el marc del programa Singulart de suport a la
creació de la programació estable de l’Auditori Eduard Toldrà.
Segon. Aprovar les bases que regulen aquest Premi i que figuren en l’annex.”
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.17 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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