ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
19 DE GENER DE 2016
Acta núm. 3
Assistents:

JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GLÒRIA GARCIA PRIETO
TERESA LLORENS I CARBONELL
GERARD LLOBET SÁNCHEZ
SECRETARI GENERAL
ISIDRE MARTÍ SARDÀ

Assisteix a la mateixa reunió els Srs. GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ,
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN, la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL, i 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 12 DE GENER DE 2016.

S’aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 12 de gener de 2016.
2.

CONTRACTACIÓ.
APROVACIÓ,
SI
ESCAU,
DE
LES
INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DE: PIVSAM,
VNG APARCAMENTS, COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I
LA GELTRÚ SAM, E.P.E.L NEAPOLIS I INFORMACIÓ I
COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM”.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar les Instruccions Internes de Contractació dels següents ens
municipals:
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- PIVSAM de l’Annex I de l’expedient
- VNG Aparcaments de l’Annex II de l’expedient.
- Companyia d’Aigües Vilanova i la Geltrú SAM de l’Annex III de l’expedient.
- EPEL NEÀPOLIS de l’Annex IV de l’expedient.
- Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú SAM de l’Annex V de
l’expedient.
SEGON. Requerir els ens relacionats amb la finalitat de que els seus òrgans
respectius procedeixin a aprovar les seves instruccions internes de
contractació, objecte d’aprovació en aquesta Junta.
3.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM.
488/2015 DE DATA 16 DE NOVEMBRE DE 2015 DICTADA ALS
AUTOS PROCEDIMENT NÚM. 12/2013 DAVANT EL JUTJAT DEL
PENAL NÚMERO 2 DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

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

JUTJAT DEL PENAL NÚMERO 2 DE VILANOVA I
LA GELTRÚ

Núm. procediment :

12/2013

Núm. i data sentència:

488/2015 16 de novembre de 2015

Part actora :

Ministeri Fiscal

Parts demandades :

Cèsar De Pedro García i entitat asseguradora
REALE

Lletrat:

M. Dolors Moyano

Objecte del procediment :Responsabilitat patrimonial (danys a l’enllumenat
públic)
Decisió :

En concepte de responsabilitat civil, es
condemna a Cèsar de Pedro García i a la
Companyia REALE com responsable civil directa
a abonar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la
quantia de 1.689 euros.

Fermesa :

Ferma.

2

Acords:
4.

Que la Junta de Govern Local es doni per
assabentada i conforme.
SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM.
268/2015 DE DATA 9 DE NOVEMBRE DE 2015 DICTADA ALS
AUTOS PROCEDIMENT ABREUJAT RECURS NÚM. 513/2014-AA
DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO
14 DE BARCELONA.

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

JUTJAT
CONTENCIÓS
NÚMERO 14 DE BARCELONA

Núm. procediment :

513/2014 -AA

Núm. i data sentència:

ADMINISTRATIU

268/2015, 9 de novembre de 2015

Part actora :

RUTH CHAFINO NAVALON

Parts demandades :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

Lletrat:

SANTIAGO SÀENZ HERNÁIZ ( DIGESTUM LEGAL)

Objecte del recurs :

Que el lloc de Tècnic de Grau Mig de Prevenció de
Riscos Laborals que ocupa la recurrent correspon al
Nivell 23, Grup A2 amb un mínim de puntuació de
379 punts.
El dret i reconeixement econòmic a percebre les
retribucions complementàries pròpies del Nivell 23,
Grup A2 amb un mínim de 379 punts, amb efectes
de la data de presa de possessió del lloc de treball, o
subsidiàriament, des de la data de sol·licitud de la
revisió.

Decisió :

Que rebutjant la causa d’inadmissibilitat
plantejada per l’administració, desestima el
recurs contenciós administratiu de sol·licitud de
revisió de la valoració del seu lloc de treball,
sense imposició de costes.

Fermesa :

És susceptible de recurs d’apel·lació en el
termini de 15 dies següents a la seva notificació.

Acords:

Que la Junta de Govern Local es doni per
assabentada i conforme.
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5.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM.
229/2015 DE DATA 8 D’OCTUBRE DE 2015 DICTADA ALS
AUTOS
PROCEDIMENT
RECURS
CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU ABREUJAT NÚM. 232/2015-A DAVANT EL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 15
DE
BARCELONA.

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

JUTJAT
CONTENCIÓS
NÚMERO 15 DE BARCELONA

Núm. procediment :

232/2015-A

Núm. i data sentència:

229/2015 8 d’octubre de 2015

Part actora :

ELISABETH REAL MESURADO I REPARACIONES
Y MANTENIMIENTOS SCP

Parts demandades :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

Lletrat:

Jordi Sellarès ( MAPFRE SA)

Objecte del recurs :

Reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys
i perjudicis ocasionats a conseqüència de les lesions
personals de la recurrent Sra. Real i del vehicle
titularitat de Reparaciones y Mantenimientos SCP
per la colisió amb un altre vehicle arrel d’haver
quedat impracticable la via com a resultat de les
comparses de carnaval.

Decisió :

Desestimar el recurs contenciós interposat per
les parts recurrents sense imposició de costes
processals.

Fermesa :

Ferma.

Acords:

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

6.

ADMINISTRATIU

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE L’AUTO
NÚM.
200/2015 DE DATA 12 DE NOVEMBRE DE 2015 DICTADA ALS
AUTOS PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 291/2015-A DAVANT
EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 13 DE
BARCELONA.

4

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

JUTJAT
CONTENCIÓS
NÚMERO 13 DE BARCELONA

Núm. procediment :

291/2015-A

Núm. i data sentència:

200/2015, 12 de novembre de 2015

Part actora :

CARLOS CONDE LLORENS

Parts demandades :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

Lletrat:

CRISTINA RAFALES GRAELLS

Objecte del recurs :

Petició anul·lació sanció de circulació imposada per
prescripció de l’acció per a sancionar i falta de
notificació de la proposta de resolució.

Decisió :

Satisfacció extra processal. Sense costes.

Fermesa :

És susceptible de recurs de reposició en el
termini de 5 dies a comptar al dia següent de la
seva notificació.

Acords:

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

7.

ADMINISTRATIU

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM.
344/2015 DE DATA 20 DE NOVEMBRE DE 2015 DICTADA ALS
AUTOS PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 350/2014-Y DAVANT
EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE
BARCELONA.

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

JUTJAT
CONTENCIÓS
NÚMERO 2 DE BARCELONA

Núm. procediment :

350/2014-Y

Núm. i data sentència:

344/15 20 de novembre de 2015

Part actora :

OCEAN HABITAT, SL.
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ADMINISTRATIU

Parts demandades :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

Lletrat:

Matías Acebes Fernández

Objecte del recurs :

Denegació de la sol·licitud del fraccionament del
pagament de la liquidació en concepte d’impost de
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana (IIVTNU) per la transmissió de la finca de la
Rbla. de Sant Jordi, núm. 5-9 de Vilanova i la Geltrú i
la denegació de la petició de la rectificació de la
autoliquidació presentada amb pretensió de quota 0.

Decisió :

Desestimar el recurs contenciós interposat
contra el Decret de data 8 de maig de 2014 que
va denegar el fraccionament peticionat, sense
imposició de costes processals.

Fermesa :

Ferma.

Acords:

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

8.

SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRADA AL PROCEDIMENT
ABREUJAT 291/2015-A DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO 14 DE BARCELONA.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 14
de Barcelona, en qualitat d’administració demandada en el procediment
Abreujat número 291/2015-A, per quantia de 100 euros, interposat per
CARLOS CONDE LLORENS.
SEGON. Designar la lletrada, Sra. Cristina Rafales Graells per a que
assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’ajuntament en l’esmentat
procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin
interposar.
TERCER. Ratificar l’escriptura de poder per a plets atorgada davant del Notari
Sr. Eduardo Hernández Compta, el dia 9 d’abril de 2015, amb el número 384
del seu protocol.
QUART. Notificar el present Acord a la lletrada designada i al cap de la Unitat
d’Expedients Sancionadors, Sr. Pere Carbonell Garcia als efectes que per
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aquesta Unitat es presti l’assessorament necessari emeten a la Secretaria
general, informe jurídic sobre la idoneïtat de l’ oposició a la demanda , preparin
i lliurin l’expedient administratiu al Jutjat i la documentació pertinent per a la
correcta defensa jurídica a la lletrada designada.
9.

SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRADA AL PROCEDIMENT
ABREUJAT 256/2015-A, DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO 14 DE BARCELONA.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
Primer. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de
Barcelona, en qualitat d’ administració demandada en el procediment Abreujat
número 256/2015-A, per quantia de 90 euros ( total principal), interposat per
MARIA LUISA EUFEMIA CHOCARRO SAN MARTIN.
Segon. Designar a la lletrada, Sra. Cristina Rafales Graells per a que
assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’ajuntament en l’ esmentat
procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin
interposar.
Tercer.- Ratificar l’escriptura de poder per a plets atorgada davant del Notari
Sr. Eduardo Hernández Compta, el dia 9 d’abril de 2015, amb el número 384
del seu protocol.
Quart.- NOTIFICAR el present Acord a la lletrada designada i al Cap de la
Unitat d’ Expedients Sancionadors, Sr. Pere Carbonell Garcia als efectes que
per aquesta Unitat es presti l’assessorament necessari emeten a la Secretaria
general , informe jurídic sobre la idoneïtat de l’ oposició a la demanda ,preparin
i lliurin l’expedient administratiu al Jutjat i la documentació pertinent per a la
correcta defensa jurídica a la lletrada designada.
10. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT
D’ACOMIADAMENT, AUTOS 1047/2015, DAVANT EL JUTJAT
SOCIAL NÚMERO 19 DE BARCELONA.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Social núm. 19 de Barcelona en
qualitat d’administració codemandada, en el procediment d’acomiadament
1047/2015 interposada pels senyors JUAN MANUEL TIENDA JIMÉNEZ i
JUAN MANUEL FRANCISCO GOMEZ per quantia indeterminada.
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SEGON. Designar el lletrat, Sr. Santiago Saénz Hernáiz (DIGESTUM LEGAL
SLP) per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament
en l’esmentat procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors
recursos o impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n
puguin interposar.
TERCER. Designar els procuradors dels Tribunals, Sra. Esmeralda Gascón
Garnica i Sr. Carlos Badía Martinez, pel cas de ser necessària la seva
intervenció en el procediment.
QUART. L’import de la contractació que és pagarà amb càrrec a la partida de
Defensa Jurídica número 07.9203.22799, atendrà els següents criteris un cop
es determini la quantia del procediment:
•
•
•
•
•
•

Quantia del procediment fins a 6.000€: 700€.
De 6.001 a 18.000€: 1.050€.
De 18.001 a 30.000€: 1400€.
De 30.001 a 60.000€: 1.750€.
Més de 60.001€: 2.100€.
Procediments de quantia indeterminada: 1050.-€.

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 Acord als lletrats i procuradors designats a l’acord
Segon i Tercer anteriors, així com al cap de Servei de Recursos Humans
responsable de l’àrea Sr. Francisco Torres Ferrando, als efectes que des del
Servei prestin l’assessorament necessari emeten a la Secretaria general,
informe jurídic sobre la idoneïtat de l’oposició a la demanda, preparin
l’expedient administratiu per a la seva remissió al Jutjat així com la
documentació pertinent per a la correcta defensa jurídica per part del lletrat
designat.
11. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT
D’ACOMIADAMENT, AUTOS 1048/2015, DAVANT EL JUTJAT
SOCIAL NÚMERO 19 DE BARCELONA.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Social núm. 19 de Barcelona en
qualitat d’administració codemandada, en el procediment d’acomiadament
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1048/2015 interposada pel Sr. JOAN CASALS FERRES per quantia
indeterminada.
SEGON. Designar el lletrat, Sr. Santiago Saénz Hernáiz (DIGESTUM LEGAL
SLP) per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament
en l’esmentat procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors
recursos o impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n
puguin interposar.
TERCER. Designar als procuradors dels Tribunals, Sra. Esmeralda Gascón
Garnica i Sr. Carlos Badía Martinez, pel cas de ser necessària la seva
intervenció en el procediment.
QUART. L’import de la contractació que és pagarà amb càrrec a la partida de
Defensa Jurídica número 07.9203.22799, atendrà als següents criteris un cop
es determini la quantia del procediment:
•
•
•
•
•
•

Quantia del procediment fins a 6.000€: 700€.
De 6.001 a 18.000€: 1.050€.
De 18.001 a 30.000€: 1.400€.
De 30.001 a 60.000€: 1.750€.
Més de 60.001€: 2.100€.
Procediments de quantia indeterminada: 1.050€.

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 Acord als lletrats i procuradors designats a l’acord
Segon i Tercer anteriors, així com al cap de Servei de Recursos Humans
responsable de l’àrea Sr. Francisco Torres Ferrando, als efectes que des del
Servei prestin l’assessorament necessari emeten a la Secretaria general,
informe jurídic sobre la idoneïtat de l’oposició a la demanda, preparin
l’expedient administratiu per la seva remissió al Jutjat així com la documentació
pertinent per a la correcta defensa jurídica per part del lletrat designat.”
12. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT
ABREUJAT AUTOS NÚM. 248/2015-A1 DAVANT EL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 16 DE BARCELONA.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
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“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16
de Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment
248/2015-A1 interposat pel Sr. FRANCISCO JULIÁN TORRES CHAVES per
quantia indeterminada.
SEGON. Designar el lletrat, Sr. Santiago Saénz Hernáiz (DIGESTUM LEGAL
SLP) per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament
en l’esmentat procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors
recursos o impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n
puguin interposar.
TERCER. Designar als procuradors dels Tribunals, Sra. Esmeralda Gascón
Garnica i Sr. Carlos Badía Martinez, pel cas de ser necessària la seva
intervenció en el procediment.
QUART. L’import de la contractació que és pagarà amb càrrec a la partida de
Defensa Jurídica número 07.9203.22799, atendrà als següents criteris un cop
es determini la quantia del procediment:
•
•
•
•
•
•

Quantia del procediment fins a 6.000€: 700€.
De 6.001 a 18.000€: 1.050€.
De 18.001 a 30.000€: 1.400€.
De 30.001 a 60.000€: 1.750€.
Més de 60.001€: 2.100€.
Procediments de quantia indeterminada: 1.050€.

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 Acord als lletrats i procuradors designats a l’acord
Segon i Tercer anteriors, així com al cap de Servei de Recursos Humans
responsable de l’àrea Sr. Francisco Torres Ferrando, als efectes que des del
Servei prestin l’assessorament necessari emeten a la Secretaria general,
informe jurídic sobre la idoneïtat de l’oposició a la demanda, preparin
l’expedient administratiu per la seva remissió al Jutjat així com la documentació
pertinent per a la correcta defensa jurídica per part del lletrat designat.
13. UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ DEL
RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA EL DECRET DE DATA 20 DE
GENER DE 2015 DE L’EXP. SANCIONADOR NÚM. 000044/2014-
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UES, INCOAT PER NO DONAR RESPOSTA A LA RECLAMACIÓ
D’UN USUARI. (NÚM. EXP.: 000044/2014-UES).
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per CATALUNYA
BANC, SA, amb NIF: A6558719-8 amb data 18 de febrer de 2015.
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
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos
corresponents.
QUART. Notificar aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos
que l’assisteixen.”
14. UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ DEL EXP.
SANCIONADOR INICIAT PER UN FULL OFICIAL DE
RECLAMACIÓ I EL MAL FUNCIONAMENT D’UN TELÈFON MÒBIL
I POSTERIORS REQUERIMENTS DE L’OMIC.
(NÚM. EXP.:
000087/2015-UES).
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMERO. IMPONER una sanción de Dos mil euros (2.000€) a APPEL
RETAIL STORE, SL, CON NIF: B-6513064-3 por contradecir lo que dispone el
articulo 331-6 c) en relación con el 321.4.2) del Código de Consumo de
Cataluña.
SEGUNDO. Con el fin de satisfacer el importe mencionado, se adjunta
documento de pago, a fin de poder hacer efectivo en cualquier entidad de las
que aparecen en el reverso, así como proceder a su ingreso en la cuenta
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bancaria establecido en el mismo, siendo el plazo final de pago la fecha que
consta en este documento adjunto. En caso de no hacerlo esta cuantía será
exigida por vía ejecutiva sin perjuicio de los recargos e intereses
correspondientes.
TERCERO. Dar traslado del contenido de este Acuerdo al interesado,
haciéndole saber los recursos que le asisten.
CUARTO. Dar traslado del contenido de este Acuerdo al instructor, a la
secretaria del expediente, a la Jefa de la OMIC, y al departamento de
Recaudación.
QUINTO. Declarar que contra esta resolución, que es definitiva en vía
administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de
reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción
de esta notificación. Contra la desestimación expresa del recurso de reposición,
en su caso, o bien directamente contra esta resolución, se podrá interponer
recurso contencioso administrativo delante del juzgado contenciosos
administrativo de la provincia de Barcelona en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la recepción de la notificación correspondiente.
En el caso que la desestimación del recurso de reposición se produjera por
silencio administrativo -silencio que se produce por transcurso de un mes a
contar desde la fecha de su interposición sin que se tenga notificada su
resolución- el plazo para interposición del recurso contencioso administrativo
será de 6 meses a contar desde el día siguiente en que el referido recurso de
reposición se entienda desestimado.
SEXTO. Comunicar que este ayuntamiento dispone de la institución del
Defensor de la Ciudadanía que tiene entre sus competencias defender los
derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de Vilanova i la Geltrú, en
todas aquellas actuaciones del Ayuntamiento y de sus organismos
dependientes. Su servicio es gratuito. Si tiene alguna discrepancia en relación
a esta resolución, pueden solicitar su intervención, sin que suspenda los plazos
de los recursos correspondientes.”
15. UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL ACORD DE RESOLUCIÓ DEL
RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA RESOLUCIÓ DE DATA
27/10/205 DE LA JGL DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM.
000282/2014-UES, INCOAT PER NO DONAR RESPOSTA A LA
RECLAMACIÓ D’UN CONSUMIDOR. (NÚM. EXP. 000282/2014UES).
S’aprova per unanimitat dels assistents.
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“PRIMERO. DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por ORANGE
ESPAGNE, SAU, NIF: A8200981-2, con fecha 10-12-2015 contra la resolución
de la Junta de Gobierno local de fecha 27/10/2015 del expediente sancionador
000282/2014-UES.
SEGUNDO.- DECLARAR que:
- El acto es una resolución, pone fin a la vía administrativa y puede ser
impugnado por medio de recursos contenciosos administrativo delante de los
juzgados contenciosos de Barcelona en el plazo máximo de dos meses a
contar des de el día siguiente a la recepción de la notificación correspondiente.
- Asimismo, los legitimados activamente pueden interponer cualquier otro
recurso ajustado a derecho.
TERCERO. Este ayuntamiento dispone de la institución del Defensor de la
Ciudadanía que tiene entre sus competencias defender el derecho de los
ciudadanos y de de las ciudadanas de Vilanova i la Geltrú, en todas aquellas
actuaciones del Ayuntamiento y de los organismos que de él dependen. Su
servicio es gratuito. Si tiene alguna discrepancia en relación a esta resolución,
pueden solicitar su intervención, sin que se suspenda los plazos de los
recursos correspondientes.
CUARTO. NOTIFICAR esta resolución al expedientado informándole de su
derecho a interponer las alegaciones pertinentes.”
16. UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ
D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER INFRACCIÓ DEL
CODI DE CONSUM DE CATALUNYA: MANCA DE RESOLUCIÓ A
LA RECLAMACIÓ D’UNA CONSUMIDORA AL NO REPARAR UN
ESCALFADOR D’AIGUA. (NÚM. EXP.: 000075/2015-UES).
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. IMPOSAR al Sr. amb NIF: 35076538-C, la sanció de multa de Mil
euros (1.000 €) per infracció dels articles reverenciats del Codi de Consum de
Catalunya. Que son equivalents a 300 euros pel primer càrrec imputat, 300
euros al segon càrrec imputat i 400 euros al tercer càrrec imputat.
SEGON. REQUERIR el senyor amb NIF 35076538-C, 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.
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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.
QUART. 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.
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.
SISÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos
que l’assisteixen.”.
17. UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ
D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER INFRACCIÓ DEL
CODI DE CONSUM, INICIADA PER UNA RECLAMACIÓ DE
REPARACIÓ DE TELÈFON MARCA ZOPO. (NÚM. EXP.
000126/2015-UES).
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. ESTIMAR les al·legacions presentades per ZOPO IBERIA, S.L.U., A
LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DICTADA PEL INSTRUCTOR EN DATA
26/11/2015.
SEGON. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició
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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.
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. Notificar aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos
que l’assisteixen.”.
18. UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ DEL
RECURS DE REPOSICIÓ DAVANT LA RESOLUCIÓ DE DATA
27/10/205 DE LA JGL DE L’EXP. SANCIONADOR NÚM.
000303/2014-UES INCOAT AL NO ATENDRE LA RECLAMACIÓ A
LA QUAL ES SOL·LICITAVA LA REVISIÓ D’UNS IMPORTS
FACTURATS AL CONSUMIDOR. (NÚM. EXP.: 000303/2014-UES).
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMERO. DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por ORANGE
ESPAGNE, SAU, NIF: A8200981-2. con fecha 10-12-2015 contra la resolución
de la Junta de Gobierno Local de fecha 27/10/2015, del expediente
sancionador 000303/2014-UES.
SEGUNDO. DECLARAR que:
- El acto es una resolución, pone fin a la vía administrativa y puede ser
impugnado por medio de recursos contenciosos administrativo delante de los
juzgados contenciosos de Barcelona en el plazo máximo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación correspondiente.
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Asimismo, los legitimados activamente pueden interponer cualquier otro
recurso ajustado a derecho.
TERCERO. Este ayuntamiento dispone de la institución del Defensor de la
Ciudadanía que tiene entre sus competencias defender el derecho de los
ciudadanos y de las ciudadanas de Vilanova i la Geltrú, en todas aquellas
actuaciones del Ayuntamiento i de los organismos que de él dependen. Su
servicio es gratuito. Si tiene alguna discrepancia en relación a esta resolución,
pueden solicitar su intervención, sin que se suspenda los plazos de los
recursos correspondientes.
CUARTO. Notificar esta resolución al expedientado informándole de su
derecho a interponer las alegaciones pertinentes.”
19. UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ DEL
RECURS DE REPOSICIÓ DAVANT LA RESOLUCIÓ DE DATA
06/10/205 DE LA JGL DE L’EXP. SANCIONADOR NÚM.
000308/2014-UES, INCOAT PER NO DONAR RESPOSTA A LA
RECLAMACIÓ SOL·LICITANT CÈDULA DE HABITABILITAT.
(NÚM. EXP.: 000308/2014-UES).
S’acorda per unanimitat dels assistents.
“PRIMERO. DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por BANKIA,
SA, S.A.U., NIF: A-1401034-2 con fecha 03/11/2015 contra la resolución de la
Junta de Gobierno Local de fecha 06/10/2015 del expediente sancionador
000308/2014-UES.
SEGUNDO. DECLARAR que:
- El acto es una resolución, pone fin a la vía administrativa y puede ser
impugnado por medio de recurso contencioso administrativo delante de los
juzgados contenciosos de Barcelona en el plazo máximo de dos meses a
contar des de el día siguiente a la recepción de la notificación correspondiente.
Asimismo, los legitimados activamente pueden interponer cualquier otro
recurso ajustado a derecho.
TERCERO. Este ayuntamiento dispone de la institución del Defensor de la
Ciudadanía que tiene entre sus competencias defender el derecho de los
ciudadanos y de las ciudadanas de Vilanova i la Geltrú, en todas aquellas
actuaciones del Ayuntamiento y de los organismos que de él dependen. Su
servicio es gratuito. Si tiene alguna discrepancia en relación a esta resolución,
pueden solicitar su intervención, sin que se suspenda los plazos de los
recursos correspondientes.
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CUARTO. NOTIFICAR esta resolución al expedientado informándole de su
derecho a interponer las alegaciones pertinentes.
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
20. CULTURA. PROPOSTA DE FINALITZACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I COORDINACIÓ
DEL CICLE FESTIU.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Acordar que les funcions a prestar ho han de ser per part de
funcionaris públics, procedint a l’articulació del sistema de provisió dels llocs de
treball de conformitat amb la normativa vigent.
SEGON. Requerir el Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú, per tal de que procedeixi a iniciar els tràmits pertinents per a la
creació i cobertura de la plaça, de conformitat amb la normativa vigent,
modificant la Plantilla de personal, si s’escau.
TERCER. Requerir el Servei de Cultura per tal de que procedeixin a realitzar un
contracte menor amb l’actual empresa proveïdora, per garantir la continuïtat del
servei en el període de convocatòria, selecció de la plaça fins al moment de la
seva contractació de conformitat amb les instruccions i els terminis que es
lliurin per part del Servei de Recursos Humans,
QUART. Requerir el Servei d’Intervenció per tal de que efectuï les
modificacions pressupostàries pertinents per a donar acompliment a allò
expressat als acords anteriors.
CINQUÈ. 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
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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.”
21. CULTURA. RATIFICAR EL DECRET DE REGIDORA DELEGADA
REFERENT A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA
PRIMERA FASE DEL SERVEI D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
MUSEOGRÀFIC DE L’ESPAI FAR A L’EMPRESA EXPOMON
PRODUCCIONS I MUNTATGES, S.L.
S’acorda:
“PRIMER. Adjudicar l’empresa EXPOMON PRODUCCIONS I MUNTATGES,
S.L., el contracte de la primera fase del servei d’execució del Projecte
Museogràfic de l’Espai Far amb subministrament i instal·lació dels aparells
necessaris per a la seva execució, per un import màxim total de 41.000 € de
base imposable i 8.610 € d’IVA que fan un total de 49.610 € (QUARANTA-NOU
MIL SIS-CENTS DEU EUROS).
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31,3360,2260906 Oficina de
Patrimoni Cultural (55.000 euros), del vigent pressupost de 2015 i a la partida
que s’habiliti en els propers exercicis municipals que afectin a la durada del
contracte.
TERCER. Notificar l’adjudicació a l’empresa EXPOMON PRODUCCIONS I
MUNTATGES, S.L., publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir
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 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
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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 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.”
22. ESPORTS. PROPOSTA PER LA FINALITZACIÓ DE L’EXPEDIENT
DE MUNICIPALITZACIÓ DE LES CONSERGERIES DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Acordar que les funcions a prestar ho han de ser per part de
funcionaris públics, procedint a l’articulació del sistema de provisió dels llocs de
treball de conformitat amb la normativa vigent.
SEGON. Requerir el Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú, per tal de que procedeixi a iniciar els tràmits pertinents per a la
creació i cobertura de les places, de conformitat amb la normativa vigent,
modificant la Plantilla de personal, si s’escau. Caldria especificar nombre de
places i cost anual.
TERCER. Requerir el Servei d’Esports per tal de que procedeixin a resoldre, de
conformitat amb les instruccions i els terminis que es lliurin per part del Servei
de Recursos Humans, els contractes de serveis de consergeria vigents.
QUART. Requerir el Servei d’Intervenció per tal de que efectuï les
modificacions pressupostàries pertinents per a donar acompliment a allò
expressat als acords anteriors.
CINQUÈ. 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
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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.
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.
TERRITORI I ESPAI URBÀ
23. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PEL SR.
MANUEL JOSÉ SARRIAS GUZMAN, PER A ENDERROCAR
EDIFICI DE PB I CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES DE PB+1PP, SITUAT AL CARRER DEL PARLAMENT,
NÚM. 5, CANTONADA AMB EL CARRER DE JOSEP ANSELM
CLAVÉ, NÚM. 26-28. (1047/2015)
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres
sol·licitada per MANUEL JOSÉ SARRIAS GUZMAN, per a enderrocar
habitatge unifamiliar de PB i construir habitatge unifamiliar entre mitgeres de
PB+1PP, situat al carrer del Parlament, núm. 5, cantonada amb el carrer de
Josep Anselm Clavé, núm. 26-28, (Exp.001047/2015-OBR) d'acord amb la
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables.
24. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PEL SR.
PEDRO DURAN MARTIN, PER A FER REFORMA INTERIOR AMB
AFECTACIÓ ESTRUCTURAL DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR
ENTRE MITGERES DE PB+2PP, SITUAT AL CARRER DEL
RECREO, NÚM. 69. (648/2015)
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres
sol·licitada per PEDRO DURAN MARTIN, per a reforma interior amb afectació
estructural de l'habitatge unifamiliar entre mitgeres de PB+2PP, situat al carrer
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del Recreo, núm. 69. (Exp.000948/2015-OBR), d'acord amb la documentació
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables.
25. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PEL SR.
RAMON PANCHO BATANERO, PER A FER REFORMA INTERIOR
DE LOCAL PER A CANVIAR EL SEU ÚS COM A HABITATGE, AL
CARRER DEL TARONGER, NÚM. 2 BXS. 1A. (994/2015)
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres
sol·licitada per RAMON PANCHO BATANERO, per a reformar local per a
canviar el seu ús com a habitatge, situat al carrer del Taronger, núm. 2, bxs.
01, (Exp.000994/2015-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb
els informes tècnic i jurídic favorables.
26. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER LA
SRA. MARIA ALTEA CABRERO RERO, PER A REHABILITAR
EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PB+2PP, AMB 2 HABITATGES,
CONSISTENT EN LA REFORMA D’UN HABITATGE DE LA
PLANTA SEGONA I LA DIVISIÓ DE L’HABITATGE EXISTENT A
LA PLANTA PRIMERA EN DOS HABITATGES, A LA PLAÇA
LLARGA, NÚM. 10. (1128/2015)
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres
sol·licitada per MARIA ALTEA CABRERA RERO, per a rehabilitar edifici
plurifamiliar de PB+2PP amb dos habitatges, consistent en la reforma d'un
habitatge de la planta segona i la divisió de l'habitatge existent a la planta
primera en dos habitatges, situat a la plaça Llarga, núm. 10. (Exp.001128/2015OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i
jurídic favorables.
27. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER SANTA
EULÀLIA 17, SL, PER A FER REFORMA INTERIOR DE
L’HABITATGE SITUAT A LA PLANTA BAIXA I ENTRESOL DE
L’EDIFICI PLURIFAMILIAR AL CARRER DE SANT ANTONI, NÚM.
16. (1172/2015)
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres
sol·licitada per SANTA EULALIA 17, SL, per a reformar l'habitatge situat a la
planta baixa i entresol de l'edifici plurifamiliar, del carrer Sant Antoni, núm. 16.
(Exp.001172/2015-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els
informes tècnic i jurídic favorables.
28. URBANISME.
CANVIAR
LA
TITULARITAT
A
FAVOR
D’EDIFICACIONES VILANOVA, SL, DE LA LLICÈNCIA
ATORGADA A FAMÍLIA ALBÀ, SL, SEGONS ACORD DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12 DE SETEMBRE DE
2007, I DE LA SEVA PRÒRROGA ATORGADA SEGONS ACORD
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DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15 DE SETEMBRE
DE 2015, PER A CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR
AÏLLAT DE PS+PB+4PP, AMB 30 HABITATGES (4 DELS QUALS
DE PROTECCIÓ OFICIAL) I PÀRQUING (41 PLACES), SITUAT A
LA RAMBLA DE SANT JORDI, NÚM. 10, 12 I 14 (1504/2006 //
711/2015)
S’aprova per unanimitat dels assistents APROVAR el canvi de titularitat a
favor a favor d’EDIFICACIONES VILANOVA, SL, de la llicència d’obres
001504/2006-OBR, per a construir edifici plurifamiliar aïllat de PS+PB+4PP,
amb 30 habitatges (dels quals 4 són de protecció oficial) i pàrquing, situat a la
rambla de Sant Jordi, núm. 10, 12, 14.
29. URBANISME. DENEGAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PEL
SR. DAVID MUÑOZ VILLA, PER A FER INSTAL·LACIÓ INTERIOR
DE GAS, AL CARRER DE BONAIRE, NÚM. 29. (1119/2015)
S’aprova per unanimitat dels assistents DENEGAR la llicència sol·licitada per
DAVID MUÑOZ VILLA, per a fer una instal·lació receptora interior de gas, al
carrer Bonaire, núm. 29, d’acord amb la documentació presentada i amb els
informes tècnic i jurídic desfavorables que figuren incorporats a l’expedient.
30. URBANISME. DENEGAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER LA
SRA. ISABEL PLA GONZÁLEZ, PER A FER INSTAL·LACIÓ
INTERIOR DE GAS, AL CARRER DEL TEATRE, NÚM. 40.
(1120/2015)
S’aprova per unanimitat dels assistents DENEGAR la llicència sol·licitada per
ISABEL PLA GONZALEZ, per a fer instal.lació interior de gas, situat al carrer
del Teatre, núm. 40, d’acord amb la documentació presentada i amb els
informes tècnic i jurídic desfavorables que figuren incorporats a l’expedient.
31. URBANISME. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ
D’ALCALDIA. D0600119
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
1.

Sol·licitud presentada per a canviar fals sostre i enderrocar un envà a local
sense us comercial al carrer de Sant Gervasi, núm. 82. (1135/2015)

2.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a construir una
rampa d’accés al vestíbul, a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 59.
(1149/2015)
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3.

Sol·licitud presentada per a talar un pi al carrer del Rei Pere el Cerimoniós, núm.
6, bxs. 1a. (1160/2015)

4.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a aixecar el
paviment de l’habitatge dels baixos 1a. per a repara runa arqueta i una
canonada, al carrer de Lepant, núm. 44. (1161/2015)

5.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la
façana al carrer de les Balears, núm. 29. (1175/2015)

6.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a pintar la
façana al carrer de Sant Magí, núm. 5, 1r.1a. (1178/2015)

7.

Sol·licitud presentada per a fer distribució interior de l’habitatge unifamiliar entre
mitgeres, situat al carrer de Barcelona, núm. 53. (1190/2015)

8.

Sol·licitud presentada per a adequació de local destinat a oficines, al carrer de
Josep Coroleu, núm. 9. (1194/2015)

9.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar
elements estructurals de l’aparcament de la planta baixa, al carrer de l’arquitecte
Gaudí, núm. 4. (1195/2015)

10.

Sol·licitud presentada per BAENA GONZÁLEZ CB, per a canviar paviment de
local, a la rambla de Salvador Samà, núm. 5. (1201/2015)

11.

Deixar en suspens la tramitació de la llicència sol·licitada per GAS NATURAL
SDG, SA, per a obrir rasa de 4 m per a connexió de servei de gas al carrer del
Teatre, núm. 40. (1141/2015)

12.

Deixar en suspens la tramitació de la llicència sol·licitada per GAS NATURAL
SDG, SA, per a obrir rasa de 1 m per a connexió de servei de gas al carrer Fes,
núm. 31. (1129/2015)

13.

Deixar en suspens la tramitació de la llicència sol·licitada per GAS NATURAL
SDG, SA, per a obrir rasa de 1 m per a connexió de servei de gas al carrer de
l’Aixada, núm. 21. (1140/2015)

14.

Deixar en suspens la tramitació de la llicència sol·licitada per GAS NATURAL
SDG, SA, per a obrir rasa de 5 m per a connexió de servei de gas al carrer de
les Baladres, núm. 11. (1141/2015)

15.

Deixar en suspens la tramitació de la llicència sol·licitada per GAS NATURAL
SDG, SA, per a obrir rasa de 1 m per a connexió de servei de gas al carrer de
l’Arada, núm. 4. (1143/2015)

32. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE
COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP060119
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Es dóna compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions
responsables presentades per l’interessat.
OBRES
Obres menors
1.

Comunicació presentada per a impermeabilitzar terrassa, al carrer del Recreo,
núm. 82 bxs.(1027/2015)

2.

Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a l’avinguda de
Cubelles, núm. 21, 2n- 2a.(1099/2015)

3.

Comunicació presentada per a reformar la cuina al carrer de l’Aigua, núm. 150,
1r. (1105/2015)

4.

Comunicació presentada per canviar banyera per plat de dutxa a la plaça de la
Fàbrica Nova, núm. 9, 5è. (1115/2015)

5.

Comunicació presentada per a canviar mobles de la cuina al carrer del Jardí,
núm. 76b 4a. (1131/2015)

6.

Comunicació presentada per a reformar la cuina a la ronda Ibèrica, núm. 82, 5è.
2a. (1132/2015)

7.

Comunicació presentada per a reformar el bany al carrer de Josep Coroleu,
núm. 95, 4t.1a. (1138/2015)

8.

Comunicació presentada per a reformar la cuina al carrer de Menéndez y
Pelayo, núm. 44, 1r.1a. (1137/2015)
Comunicació presentada per a reformar bany al carrer de Lleida, núm. 12, 2n.
2a. (1139/2015)

9.
10.

Comunicació presentada per a reformar bany i cuina al passeig Marítim, núm.
92, 6è. 2a. (1148/2015)

11.

Comunicació presentada per a reformar el bany i col·locar parquet al carrer del
Teatre, núm. 35. (1150/2015)

12.

Comunicació presentada per a reformar bany i cuina a l’avinguda del Penedès,
núm. 20, 5è. 3a. (1151/2015)

13.

Comunicació presentada per a reformar bany al carrer de Sant Magí, núm. 36A
bxs. (1152/2015)

14.

Comunicació presentada per a reformar bany i cuina al carrer del Gas, núm. 18,
2n.2a. (1157/2015)

15.

Comunicació presentada per a renovar el bany a l’avinguda de Francesc Macià,
núm. 161, Esc. C, 4t. 2a. (1158/2015)
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16.

Comunicació presentada per a reformar bany i cuina al carrer del Doctor
Zamenhof, núm. 29, 3r.4a. (1159/2015)

17.

Comunicació presentada per a reformar cuina al carrer de Frederic Mistral, núm.
10, 1r.1a. (1163/2015)

18.

Comunicació presentada per a reformar bany al carrer dels Escolapis, núm. 10,
Escala A, 1r. 3a. (1164/2015)

19.

Comunicació presentada per a canviar paviment de local al carrer dels Corralets,
núm. 13, local 1. (1165/2015)

20.

Comunicació presentada per a reformar bany i cuina a l’avinguda de Francesc
Macià, núm. 130, 8è. 4a. (1169/2015)

21.

Comunicació presentada per a reformar bany i cuina a l’avinguda de Francesc
Macià, núm. 167, escala C 5è. 2a. (1174/2015)

22.

Comunicació presentada per a arranjar rajoles al carrer de Ramon Muntaner,
núm. 19 B, 3r. 4a. (1180/2015)

23.

Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a l’avinguda de
Jaume Balmes, núm. 17-19, 2n. 4a. (1184/2015)

24.

Comunicació presentada per a pintar pati interior al carrer dels Picapedrers,
núm. 29. (1185/2015)

25.

Comunicació presentada per a pintar i reparar parets del pati, al carrer de Sant
Magí, núm. 42. (1186/2015)

26.

Comunicació presentada per a reformar bany i cuina al carrer de Soler i Morell,
núm. 10, entresol 1a. (1189/2015)

27.

Comunicació presentada per a reformar bany i cuina al carrer Restauració, núm.
18. (1191/2015)

33. MEDI
AMBIENT.
APROVACIÓ
DE
L’EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
I
OBERTURA
DEL
PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
D’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR DE
L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
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’execució del programa Agenda 21 Escolar de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
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SEGON. Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a
161 del TRLCSP, per un període de 2 cursos prorrogables, un a un, fins a 2
cursos més, amb un pressupost màxim per curs de 17.000€ (DISSET MIL
EUROS), exempts d’IVA (1.700,00 € x 10 mesos – setembre a juny).
Pel curs ja iniciat 2015-2016 la despesa prevista serà de 6.800€ preveient que
el contracte s’iniciarà el mes de març de 2016 (1.700,00 € x 4 mesos, març juny 2016).
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 42.1722.2279900 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.
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.
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
34. SERVEIS
SOCIALS.
APROVACIÓ,
SI
ESCAU,
DE
L’AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA DE LES ENCOMANES DE
GESTIÓ VIGENTS AL CONSORCI DE SERVEIS A LES
PERSONES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A L’ANY 2016.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Autoritzar i disposar la despesa de les encomanes de gestió vigents
al Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2016,
per un import de 30.000 € (trenta mil euros), per al desenvolupament i execució
durant l’any 2016 dels serveis encarregats per l’Ajuntament a les encomanes
de gestió següents:
- Gestió, provisió i prestació de part dels tallers d’educació per a la salut,
encarregat pel Ple de data 12 de desembre de 2005.
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SEGON. Aquesta quantitat anirà amb càrrec a la partida 34.3113.2279900 del
pressupost de despeses prorrogat.
TERCER. Fer efectiu aquest import en 12 pagaments, corresponents als mesos
de gener a desembre de 2016, la quantitat de 2.500€ (dos mil cinc-cents
euros), prèvia presentació de les factures corresponents.
QUART. Convalidar aquest acord en el proper Ple.
CINQUÈ. 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 de la seva
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.
SISÈ. Declarar que aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de
la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles
actuacions de l’ Ajuntament i dels seus organismes que en depenen. El seu
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució,
podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels
recursos corresponents.
35. SERVEIS
SOCIALS.
APROVACIÓ,
SI
ESCAU,
DE
L’AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA DE LES ENCOMANES DE
GESTIÓ VIGENTS AL CONSORCI DE SERVEIS A LES
PERSONES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A L’ANY 2016.
S’aprova per unanimitat dels assistents.

“PRIMER. Autoritzar i disposar la despesa de les encomanes de gestió vigents
al Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2016,
per un import de 1.335.000,00€ (UN MILIÓ TRES-CENTS TRENTA-CINC MIL
EUROS).
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SEGON. Fer efectiu aquest import en 12 pagaments mensuals de 111.250,00€,
cada un, corresponents als mesos de gener a desembre de 2016
inclusivament, prèvia presentació de les factures corresponents.
TERCER. Aquesta quantitat anirà amb càrrec a les següents partides del
pressupost de despeses vigent:
1. Partida 35.2313.25004: 649.000 €, per al desenvolupament i gestió de
l’atenció a la dependència, i la coordinació de programes de serveis socials.
2. Partida 35.2312.25001: 46.000 €, per a la gestió del programa de
professionals de referència per a persones amb dependència.
3. Partida 35.2312.25003: 547.000 €, per a la gestió dels àpats a domicili i
prestació dels Serveis d’Atenció Domiciliària.
4. Partida 35.2311.25000: 43.000 €, per al desenvolupament, recerca i gestió
del catàleg de recursos necessaris per desenvolupar el programa de mesures
educatives i prestacions en benefici de la comunitat.
5. Partida 35.2313.25002: 50.000 €, per a la gestió del Pla Local d’Inclusió
Social de Vilanova i la Geltrú.
QUART. Convalidar aquest acord en el proper Ple.
CINQUÈ. 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 de la seva
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.
SISÈ. Declarar que aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de
la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles
actuacions de l’Ajuntament i dels seus organismes que en depenen. El seu
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució,
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podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels
recursos corresponents.
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:45 hores, de la
que s’estén la present acta que firma el president amb mi, el secretari general.

Juan Luis Ruiz López

Isidre Martí Sardà
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