ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 5 DE JULIOL DE
2016
Acta núm. 27
Assistents:
NEUS LLOVERAS MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GLÒRIA GARCÍA PRIETO
TERESA LLORENS I CARBONELL
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
GISELA VARGAS I REYES
SECRETARI ACCIDENTAL
JOSEP GOMARIZ MESEGUER
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
Assisteix a la mateixa reunió la regidora Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL i la Sra. NÚRIA
BLANES MELÉNDEZ d’acord amb l’art. 113 del ROF.
La regidora Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA excusa la seva assistència.
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 JUNY DE 2016.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 28 de juny
per unanimitat dels assistents.
2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE REALITZACIÓ TÈCNICA DELS TALLERS DE CINEMA DEL
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PROJECTE RE@CCIONA ORGANITZAT PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA
I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 037/2015-CONT.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER.- Adjudicar al Sr. JAIME FARGAS COLL amb NIF 46625647-R, el contracte
del servei de realització tècnica dels tallers de cinema del projecte Re@cciona
organitzat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un període d’1 curs prorrogable
fins a 1 curs més, per un import per curs total de 20.000,00 € (VINT MIL EUROS),
exempts d’IVA.
El preu és de 20.000,00 € per curs, per un màxim de 10 grups d’alumnes de
secundària. El preu per taller amb cada grup és de 2.000,00 € (en cas que s’inscriguin
menys grups, el preu serà el nombre de grups x 2.000,00 €)
La despesa prevista pel 2016 serà la corresponent a l’últim trimestre escolar
(setembre-desembre 2016). Per tant, la despesa prevista serà de 6.666,67 € preveient
que el contracte s’iniciarà, alhora que el curs escolar, el setembre de 2016.
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.9243.2269902 del pressupost del 2016 i a
les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la
finalització del contracte, i de la pròrroga, a raó de trimestres vençuts.
TERCER.- Notificar l’adjudicació al Sr. JAIME FARGAS COLL, publicar l’adjudicació al
Perfil del Contractant i requerir a l’adjudicatari perquè en un màxim de quinze (15) dies
hàbils, a comptar del següent en què es rebi la notificació de l’adjudicació, formalitzi el
contracte.
QUART.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa,
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha
dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o
bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
SETÈ.- Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de
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les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància
en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que
suspengui els terminis dels recursos corresponents.”
3. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
OBERTURA
DEL
PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ
PER
A
LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA A L’ESPAI
D’EQUITAT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP.
013/2016-CONT.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“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 d’atenció psicològica a l’Espai d’Equitat 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 dos anys prorrogables, any a any, fins a dos anys més
amb un pressupost anual de 19.501,20 € (DINOU MIL CINC-CENTS UN EUROS AMB
VINT CÈNTIMS), exempts d’IVA.
La despesa prevista pel 2016 serà, aproximadament, de 4.975,30 € (exempts d’IVA)
preveient que el contracte s’iniciarà a data 1 de setembre.
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 08.3272.2279903 del pressupost del
2016 i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins
a la finalització del contracte i de les pròrrogues, a raó de mesos vençuts.
QUART.- Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i
concordants del TRLCSP. “
4. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER
INFRACCIÓ D’UNA CONSUMIDORA RECLAMANT EL MAL FUNCIONAMENT
DEL SEU TELÈFON. NÚM. EXP. 000008/2016-UES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER: IMPOSAR a SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS IBERIA, SL,
amb NIF B8376074-4 , la sanció de multa de sis-cents euros (600 €) per infracció de
l’article 331.6 c) del Codi de Consum de Catalunya.
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SEGON: REQUERIR a SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS IBERIA, SL,
amb NIF B8376074-4, 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 25% l’import de la sanció si es presta la conformitat del
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució.
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.
CINQUÈ. 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 ORDINARI PER
INFRACCIÓ DE CONSUM PER NO ATENDRE LA RECLAMACIÓ D’UNA
POSSIBLE PORTABILITAT DEL CONSUMIDOR. NÚM. EXP. 000077/2015UES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER: ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per JAZZ TELECOM
S.A.U, amb NIF A8185601-5.
SEGON: PROCEDIR a l'arxiu definitiu de l'expedient sancionador núm. 000077/2014UES.
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TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 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.
CINQUÈ. 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’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB
REFERÈNCIA 000111/2015-UES PER COMPLIMENT FAVORABLE DE
MESURES ALTERNATIVES PER PINTAR GRAFFITIS EN UNA PARET DEL
PARC DE LA PLAÇA CAL GANETA, EN DATA 20/08/2015.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 48021727-G, la sanció de cent
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 20.2 de l’Ordenança de Mesures per
fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient.
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la
persona titular del DNI 48021727-G, la sanció de cent cinquanta euros (150 €) 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.
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CINQUÈ. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que 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.
SISÈ. 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.
SETÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
7. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DEL DECRET 50/2016 JUTJAT
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 16 DE BARCELONA, DICTADA EN EL
PROCEDIMENT 305/2014-A2 INTERPOSAT PER LA DELEGACIÓ DEL
GOVERN A CATALUNYA. NÚM. EXP. 000163/2016-SEC
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la resolució recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional :

JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 16

Núm. procediment :

305/2014-A2

Núm. i data de la resolució:

Decret 50/16 de data 23 de maig de 2016

Part recurrent :

DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA

Lletrat:

Santiago Sáenz

Objecte del procediment :

Contra acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, d’1 d’abril de 2014, en matèria de “Pagament de la
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part proporcional de la paga extra de desembre de 2012,
corresponent a la meritació fins el dia 14 de juliol de
2012”.
Decisió :

Acorda TENIR PER DESISTIDA
RECURRENT sense costes

A

LA

PART

Fermesa :

El Decret no és ferm, contra ell es pot interposar recurs
de revisió davant del Jutjat, en el termini de cinc dies.

Acords:

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

8. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 162/2016 DE 14
DE JUNY DEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE
BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 220/2015-V.
NÚM. EXP. 000240/2015-SEC.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la resolució recaiguda en el següent
procediment:

Òrgan jurisdiccional :

JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 10

Núm. procediment :

220/2015-V

Núm. i data de la resolució:

Sentència 162/2016, de 14 de juny de 2016

Part recurrent :

Treballador municipal

Lletrat:

Santiago Sáenz

Objecte del procediment :

Contra la resolució dictada per l’Ajuntament de Vilanova
en data 27/5/2015.

Decisió :

SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA. Declara la nul·litat per no
ser ajustada a dret, de la resolució dictada per
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de data 27/5/2015.
Imposa costes a l’Ajuntament.
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Fermesa :

És susceptible del recurs d'apel·lació en el terme de 15
dies.

Acords:

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

9. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 124/2016
DEL JUTJAT CONTENCIÓ-SADMINISTRATIU NÚMERO 14 DE BARCELONA,
DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 163/2015-BR. NÚM. EXP.
000180/2016-SEC.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional :

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 14 DE
BARCELONA.

Núm. procediment :

Abreujat 163/2015-BR

Núm. i data sentència:

Núm. 124/2016 de 9 de maig de 2016

Part actora :

Sr. XXXX

Part demandada :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

Santiago Sáenz Hernáiz

Objecte del procediment : Desestimació per silenci administratiu de la petició
d’indemnització per mobbing feta en data 2 de juny de
2014
Decisió :

SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA
S’anul·la resolució recorreguda i condemna a l'Ajuntament
a abonar al treballador recurrent la quantitat de
13.070,21€, més els interessos legals.
També imposa a l’Ajuntament les costes judicials

Fermesa :

La resolució judicial és ferma. Contra la sentència es pot
interposar cap recurs ordinari

Acords:

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

10. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 120/15-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL PAS DE VIANANTS DE
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L’AVINGUDA FRANCESC MACIÀ AMB CARRER JOAN LLAVERÍAS, PER
L’EXISTÈNCIA D’UN SOT AL PAVIMENT, EL DIA 6 D’OCTUBRE DE 2015.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000120/2015-REC instat per la senyora amb DNI 47638940 Y,
per caiguda al pas de vianants de l’AV. FRANCESC MACIA amb C. JOAN
LLAVERIAS, per l’existència d’un sot al paviment, el dia 6 d’octubre de 2015,
reclamant com a rescabalament una suma de 4923.51 Euros (QUATRE MIL NOUCENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS D’EURO).
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 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

14/10/15

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.
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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.
SETÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
VUITÈ. 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.”

11. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 151/15-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS PER FILTRACIONS D’AIGUA A LA RAMBLA DE
LA PAU, 89, EL DIA 15 D’AGOST DE 2015.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 151/15-REC instat per IURISCLAIM, pels danys per filtracions
d’aigua a la RBLA. PAU,
89, el dia 15 d’agost de 2015, reclamant com a
rescabalament una suma de CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA
CÈNTIMS D’EURO (586.70 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 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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TERCER. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

24/11/15

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.
SETÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
VUITÈ. 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.
12. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 47/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER MALLORCA, 21-22
PER DEFICIÈNCIES A LA VORERA, EL DIA 30 DE MARÇ DE 2016.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000047/2016-REC instat per la senyora amb DNI 77108606W,
pels danys causat danys per caiguda al C. MALLORCA, 21, per deficiències a la
vorera, el dia 30 de març de 2016, reclamant com a rescabalament una suma de DOS
MIL CENT EUROS (2100 Euros).
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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 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

2/4/16

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 i de l’informe de la
USM.
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.
SETÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
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VUITÈ. 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.”
13. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA 111/15-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS CAUSATS AL LOCAL
OCUPAT PER L’EMPRESA HODONENS, SL COM A CONSEQÜÈNCIA
D’UNES FILTRACIONS D’AIGUA I HUMITATS PER AVARIA EN EL TRAM
DEL COL·LECTOR QUE CONNECTA LA CANONADA GENERAL DE LA
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA PL. DE LES NEUS, 9-10, EL DIA 11 DE
SETEMBRE DE 2014.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000111/2015-REC instat per JOSEP CASTELLANOS
LLAUGER, en representació de REALE SEGUROS GENERALES, SA per danys
causats al local ocupat per l’empresa HODONENS, SL com a conseqüència d’unes
filtracions d’aigua i humitats per avaria en el tram del col·lector que connecta la
canonada general de la comunitat de propietaris de la PL. NEUS, 9-10, el dia 11 de
setembre de 2014, reclamant com a rescabalament una suma de 1500 Euros (MIL
CINC-CENTS 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 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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

10/9/15

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.
SETÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
VUITÈ. 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.”
14. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA 114/2015-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PATITS A LES CADIRES DE
LA TERRASSA DEL SEU ESTABLIMENT, A LA RAMBLA PRINCIPAL, 77,
PER UN CORREFOC DEL DIA 31 DE JULIOL DE 2015.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la
senyora MONTSERRAT FABA VIDIELLA, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
per que no ha quedat suficientment demostrat el nexe causal entre els fets i els danys
al·legats per la part reclamant, ni tampoc ha quedat inequívocament provat que hagi
estat el funcionament normal a anormal dels serveis públics municipals la causa dels
danys reclamats. I en el cas d’acreditar-se la responsabilitat seria del contractista.
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SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, i a l’empresa contractista de
les obres, COPCISA SA.
TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
QUART. 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.
CINQUÈ. 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.”
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
15. JOVENTUT. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA
MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT REALITZADA PER LA REGIDORIA DE
JOVENTUT DURANT L’ANY 2015. NÚM. EXP.000046/2016-JOV.
Es dóna compte de la Junta de Govern local de l’activitat realitzada per la regidoria de
Joventut durant l’any 2015.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
16. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIO EXTERIOR. APROVACIÓ SI ESCAU
DE LA DESPESA A FAVOR DE PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM
(PIVSAM), EN VIRTUT DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA FIRA
AMBIENTAL I DEL MAR (BLAUVERD 2016), SEGONS ACORD DE PLE DE LA
CORPORACIÓ DE DATA 13 D’ABRIL DE 2015. NÚM. EXP. 000103/2016-DES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar la despesa a nom de PROMOCIO INDUSTRIAL VILANOVA, SAM,
amb número de NIF A5800897-0, per import de VINT MIL EUROS (20.000 €), a càrrec
de l'aplicació pressupostària 10.4311.2279901 Fires de la Regidoria de Promoció
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Econòmica i VINT MIL EUROS (20.000 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària
42.1722.2279900 Acció de medi ambient de la Regidoria de Medi Ambient, en
concepte de l’encàrrec de gestió de la Fira Blauverd, segons l’acord del Ple, del dia 13
d'abril de 2015, i per anys successius mentre estigui vigent el conveni signat.
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 que el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
TERCER. Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de
la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i
de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament
i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància
en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que
suspengui els terminis dels recursos corresponents.”
GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ
17. COMUNICACIÓ. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA RESOLUCIÓ DEL LOT 4 A
NOM DE L'EMPRESA NEXOS INICIATIVES ECONÒMIQUES, SA DE LA
LICITACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ D'ESPAIS PUBLICITARIS PER LA
REALITZACIÓ D'ACCIONS DE COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE
VILANOVA I LA GELTRÚ PER PROCEDIMENT NEGOCIAT D'ADJUDICACIÓ
DIRECTA. NÚM. EXP. 000036/2016-PRE.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar la resolució del contracte relatiu al lot 4 campanyes publicitàries en
mitjans de comunicació escrita intercomarcal adjudicat a l'empresa NEXOS
INICIATIVES I SERVEIS, SA amb CIF A58472077 aprovat per Junta de Govern Local
el 7 d'abril de 2015 i que es va formalitzar el dia 16 d'abril de 2015.
SEGON. Deixar sense efecte el contret de 3.000,80 € de la partida 03.9201.2260200
Publicitat i difusió activitats municipals a nom de l'empresa NEXOS INICIATIVES I
SERVEIS, SA amb CIF A58472077.
TERCER. Declarar que:
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar
amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del
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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.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a les persones interessades.”

TERRITORI I ESPAI URBÀ
URBANISME
18. LLICÈNCIES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER BK QMI SPAIN, SL, PER A
CONSTRUIR EDIFICI DESTINAT A RESTAURANT A LA RONDA IBÈRICA, 15.
NÚM. EXP. 278/2016.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per BK QMI SPAIN SL, per a
CONSTRUIR EDIFICI DESTINAT A RESTAURANT DE PS+PB+1PP, situat a la ronda
Ibèrica, 15, (Exp.000278/2016-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb
els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i
generals:
1. Caldrà aportar els plànols annexos 1-2-3-4-5 d’esmenes, degudament visats pel
corresponent col·legi professional.
2. Abans de l’inici de l’obra cal aportar; l’assumeix de l’arquitecte tècnic o aparellador,
així com el full del programa de control de qualitat, full de coordinador de seguretat,
i nomenament de contractista.
3. El “tòtem” publicitari d’acord amb l’Ordenança municipal tindrà una alçada màxima
de 9 metres.
4. Segons l’art. 5.3 de l’Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis, per a
l’obtenció de la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu
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cas, de la llicència o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de
comprovació favorable d’aquesta, és condició necessària la presentació de:
• Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix 06.1
del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació.
• Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa
autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la instal·lació cada dos
anys. La subscripció d’aquest contracte és un deure dels subjectes obligats per
aquesta Ordenança. Com a mínim durant el primer any de la instal·lació, el
propietari de l’immoble i/o titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament
l’informe del manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o
aspectes de la instal·lació que s’hagin d’haver reparat
5. 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.
6. 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.
1. 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.
2. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres
que no continguin clor en el procés de fabricació.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
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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)
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
TERCER.- COMUNICAR que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans
i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense
que suspengui els terminis dels recursos corresponents.
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QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
la Junta de Govern Local 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.”
19. LLICÈNCIES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. D160705
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades
per Decret.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
1.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a arranjar la
façana al carrer Llimonet, 36 (465/2016)
2. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a enderrocar envans, cel ras, reparar
paviment i instal·lar conductes d’aire condicionat a l’avinguda Jaume Balmes, 27
3r. 1a. (518/2016)
3. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a ampliar la terrassa del jardí al carrer
Bailen 7B (537/2016)
4. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a fer instal·lació interior de gas al carrer
Solicrup, 21 1r. (550/2016)
5. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a obrir rasa d’1m
pera a reparar averia a la connexió de servei d’aigua, al carrer Recreo, 86
(563/2016)
6. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a reparar la façana al carrer Sitges, 45.
(568/2016)
7. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a retirar tarima d’obra de local situat al
carrer Recreo, 67 bxs. 1a. (588/2016)
8. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a fer instal·lació
de gas comunitària al carrer Lepant, 35. (592/2016)
9. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar i pintar
la façana a l’avinguda Francesc Macià, 169 Esc. B (594/2016)
10. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a construir piscina a l’avinguda Collada,
42B (595/2016)
11. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a incorporar un ascensor a l’edifici
plurifamiliar situat al carrer Bailen, 48 (598/2016)
12. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa d’1 m per a
connexió de servei de gas al carrer Lepant, 35 (591/2016)
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OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS
1.
2.

Sol·licitud presentada per CATALUNYA BANC, SA, per a eliminar una mampara
interior i canviar aire condicionat a l’oficina bancària, a l’avinguda Francesc Macià,
128 (572/2016)
Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a fer rampa d’accés a local per a suprimir
barreres arquitectòniques, al carrer Llibertat, 93-101 bxs. 1a. (603/2016)

Obres per adequació i instal·lacions de locals
1.

Sol·licitud presentada per SUQUETS PLATS GOURMETS, SL, per a fer obres
d’adequació d’una nau per a menjars preparats i distribució al carrer Antonio
Rubio, 4 C bxs. 2a (549/2016)

20. LLICÈNCIES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS
PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER
L’INTERESSAT. CP160705
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de Comunicacions prèvies i declaracions
responsables presentades per l’interessat.
OBRES
Primeres ocupacions
1.

Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a primera ocupació del canvi d’ús
de local a habitatge, al passeig de Voramar, 2 Esc. A baixos 3a. (564/2016 //
144/2016)

Obres menors
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a reformar la cuina i canviar
paviment del passadís, a la rambla de la Pau, 89 1r.2a. (569/2016)
Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa
al carrer Alexandre de Cabanyes, 21 2n.1a. (570/2016)
Comunicació presentada. per Sra. XXXX, per a reformar el bany al carrer Rei
Pere el Cerimoniós, 25 2n. 2a. (571/2016)
Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa
al carrer Bailen, 27B 1r. (573/2016)
Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa
al carrer Pelegrí Ballester, 18 C 2n.3a (575/2016)
Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar banys al carrer
Olèrdola, 45 1r.2a. (576/2016)
Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a treure fals sostre de guix a l
carrer Montserrat, 4. (577/2016)
Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a reformar cuina i banys al carrer
Badajoz, 12 (584/2016)
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10.
11.
12.

Comunicació presentada per ALVID INTEGRAL, per a reformar la cuina i
instal·lar parquet al carrer Balears, 42 4t. (586/2016)
Comunicació presentada per Sra. XXXX per a reformar el bany a l’avinguda del
Garraf, 52 3r.4a (589/2016)
Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a reformar la cuina al carrer Carlets,
29 5`e 2a. (597/2016)

ACTIVITATS
Innòcues
1.
2.
3.
4.
5.

Declaració responsable per canvi de nom presentada per GM CLÍNICA
INSTITUTE SL, per a instal·lar consulta mèdica de medicina estètica, al carrer
de l’Aigua, 1 1r.2a. (249/2016-ACT)
Declaració responsable per Sra. XXXX, per a instal·lar una botiga d’alimentació
al carrer Llibertat, 131. (248/2016-ACT)
Declaració responsable per BOMBONS CUDIÉ, SA, per a instal·lar venda de
bombons i catànies al carrer Sant Sebastià, 18. (245/2016-ACT)
Declaració responsable per Sra. XXXX, per a instal·lar una botiga de moda i
complements al carrer Sant Gregori, 3 (244/2016-ACT)
Comunicació prèvia presentada per Sra. XXXX, per a instal·lar una acadèmia
d’idiomes a la rambla Arnau de Vilanova, 10 1r. oficina 3 (247/2016-ACT)

21. PROJECTES I OBRES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 A
FAVOR DE OBRAS QUINTANA,SA PER LES OBRES ACTUACIONS
PUNTUALS A L’ESTRUCTURA DE LA COBERTA DE LA BIBLIOTECA
MUSEU VÍCTOR BALAGUER. NÚM. EXP. 000055/2015-PUR.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a treballs efectuats
durant el mes de maig de 2016, a favor de l’ empresa OBRAS QUINTANA,SA amb
NIF A08397119 per les obres del projecte “Actuacions puntuals a l’estructura de la
coberta sobre la pinacoteca, la biblioteca i el porxo d’accés a la Biblioteca Museu
Víctor Balaguer” corresponent a la factura 69/16 per un import de quatre mil cinc-cents
setanta euros amb vuitanta-set cèntims (4.570,87€) més nou-cents cinquanta-nou
euros amb vuitanta-vuit cèntims (959,88€) corresponent al 21 per cent de l’IVA, fan un
import total de cinc mil cinc-cents trenta euros amb setanta-cinc cèntims (5.530,75€).
Segon .- Aquest import es farà efectiu a càrrec de la partida 31,3360,2279900
(Reparació bigues OAM Balaguer) del vigent Pressupost Municipal.”
22. PROJECTES I OBRES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 A
FAVOR DE OBRAS QUINTANA,SA PER LES OBRES DEL PROJECTE DE
REFORÇ ESTRUCTURAL EN PÒRTICS CENTRALS DEL COS DE FAÇANA
PRINCIPAL DE L’EDIFICI DE LES ANTIGUES CASERNES. NÚM. EXP.
000056/2015-PUR.
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S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a treballs efectuats
durant el mes de maig de 2016, a favor de l’empresa OBRAS QUINTANA,SA amb NIF
A08397119 per les obres del projecte “Reforç estructural en pòrtics centrals del cos de
façana principal de l’edifici de les antigues casernes”
per un import de vuit mil cinccents vuitanta-sis euros amb noranta-tres cèntims (8.586,93€) més mil vuit-cents tres
euros amb vint-i-sis cèntims (1.803,26€) corresponent al 21 per cent de l’IVA, fan un
import total de deu mil tres-cents noranta euros amb dinou cèntims (10.390,19€).
Segon .- Aquest import es farà efectiu a càrrec de la partida 33,3420,2279901 (Pavelló
casernes) del vigent Pressupost Municipal.”
URGÈNCIA
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.
TERRITORI I ESPAI URBÀ
23. PROJECTES I OBRES. APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE “ADEQUACIÓ PARCIAL DE L’EDIFICI
ANNEX A LA CASA CONSISTORIAL. FASE I”. NÚM. EXP. 00028/2015-CONT.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer.- Declarar exclòs del procediment d‘adjudicació les pliques presentades per
les empreses Construccions Requejo,SL i Construccions Farre,SL, per incloure en el
sobre núm. 2 informació relativa al sobre núm. 3.
Segon.- Aprovar l’adjudicació del contracte d’obres del projecte “Adequació parcial
de l’edifici annex a la Casa Consistorial. Fase I” de Vilanova i la Geltrú, a l’empresa
GRUPMAS EDIFICACIÓ,SL amb CIF B 64522790 i domicili al carrer Sant Joan d’en
Coll 42 08243 Manresa, per import de tres-cents setanta-un mil vuit-cents noranta sis
euros amb noranta tres cèntims (371.896,93€) sense IVA, més setanta vuit mil
noranta vuit euros amb trenta-sis cèntims (78.098,36€) del 21 per cent de l’IVA, fa un
import total de quatre-cents quaranta-nou mil nou-cents noranta-cinc euros amb vint-inou cèntims (449.995,29€ ) amb l’IVA inclòs.
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Respecte a les millores que l’empresa es compromet a realitzar segons la seva oferta i
d’acord amb el plec de clàusules administratives son l’ A,B,C,D,E, i F per un import
total de 82.517,86 euros, sense IVA.
Els termes del contracte seran els que es fixen a la minuta que s’adjunta com Annex 1.
Tercer.- Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 40,1522,62207 del
vigent .pressupost Municipal.
Quart .- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors,
amb indicació a l’adjudicatari que haurà de comparèixer per a procedir a la
formalització del contracte en el termini de 15 dies a partir de la recepció de la
notificació, amb prevenció de què si per causes imputables a l’adjudicatari no es
formalitzés el contracte, dintre del termini indicat, l’Ajuntament podrà acordar la
incautació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que
s’hagués exigit en el plec de condicions.
Cinquè.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1.”

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
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