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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 20 DE DESEMBRE 
DE 2016 

 
Acta núm. 45 
 
Assistents: 

 
   NEUS LLOVERAS MASSANA   
             JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
             GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
             TERESA LLORENS I CARBONELL 
             JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
             GISELA VARGAS I REYES  
              

     
SECRETARI  ACCIDENTAL 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió el regidor Sr. DAVID MONTES MUÑOZ i la Sra. NÚRIA 
BLANES MELÉNDEZ d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria 
 

 
 

I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
 
1. FE PÚBLICA I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2016. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 13 de desembre 
de 2016. 
 
2. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA  NÚM. 249/2016 DE 

DATA 31 D’OCTUBRE DE 2016 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
NÚM. 14 DE BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 
NÚM. 92/2015-BY.  EXP. NÚM. 000087/2015-SEC 
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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 núm. 92/2015-BY 
 
Núm. i data sentència:           Núm. 249/2016 de 31 d’octubre de 2016 
 
Part actora: S. B. A.   
 
Part demandada:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                   Miquel Àngel Pigem de las Heras 
 
Objecte del procediment:      Decret de data 9-2-2015 que desestimava la sol·licitud 

d’inici d’expedient de reclamació patrimonial en sol·licitud 
d’una indemnització de 127.227,03 euros  

 
Decisió:  SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA 

Confirma la resolució municipal de data 9-2-2015 per ser 
ajustada a dret. 
No hi ha condemna en costes. 

 
Fermesa:  La resolució judicial no és ferma. Contra la sentència es 

pot interposar recurs d’apel·lació en un termini màxim de 
15 dies. 

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

i conforme. 
 
 
3. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 272/2016 DE 

DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2016 DE 2016 DEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT NÚM. 50/2016-B. EXP. NÚM. 000169/2016-SEC. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 9 

DE BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 50/2016-B 
 
Núm. i data sentència:           Núm. 272/2016 de 24 de novembre de 2016 
 
Part actora  : M. G. R. D. L. P.   
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Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                   Jordi Sellarès i Valls (Zurich) 
 
 
Objecte del procediment:      Resolució desestimatòria, per silenci administratiu, de la 

reclamació patrimonial presentada en data 20-2-2015. 
 
Decisió:  SENTÈNCIA PARCIALMENT ESTIMATÒRIA  
 Revoca la resolució desestimatòria per silenci 

administratiu per no ser conforme a dret. 
 Reconeix el dret de la Sra. M. G. R. D. L. P. a ser 

indemnitzada amb 6.189,40€.  
 Condemna en costes a l’Ajuntament un màxim de 300€. 
 
Fermesa :  La resolució judicial és ferma. Contra la sentència no es 

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

i conforme. 
 
 
4. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA DE DATA 1 

DE DESEMBRE DE 2016 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 6 
DE BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 
251/2016-B. EXP. 000196/2016-SEC. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaigut en el següent 
procediment:  
 
 
Òrgan jurisdiccional:  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 6 

DE   BARCELONA. 
 
Núm. procediment:   Abreujat núm. 251/2016-B 
 
Núm. i data acte:                    Interlocutòria núm. 177/16 de 1 de desembre de 2016 
 
Part actora: TRANSPORTS CIUTAT COMTAL, SA  
 
Part demandada:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                    Miquel Angel Pigem  
 
Objecte del procediment:      Impugnació de l’Acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú en data 2 de maig de 2016 pel qual 
desestima recurs de reposició. 

 
Decisió:  Declarar acabat el present recurs interposat per 

TRANSPORTS CIUTAT COMTAL, SA.  
Sense condemna en costes. 
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Fermesa:  Contra la sentència es pot interposar recurs d’apel·lació 

en el termini de 15 dies. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme. 
 
 
 
5. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT  SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000098/2016-UES PER INCOMPLIMENT AMB L’HORARI MÀXIM 
DE TANCAMENT DE L’ACTIVITAT, EN DATA 03/05/2016. 

  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a  la persona titular del NIE X7686110Q, titular del local BAR 
MUSICAL anomenat D’LATINO, situat al C. Llibertat, 27, la sanció de deu mil un euros 
(10.001 €) per diversos incompliments amb l’horari màxim de l’activitat, segons consta 
als antecedents de fets. 
 
SEGON.  Adjuntar el document per efectuar el pagament.  
  
TERCER.  NOTIFICAR la present resolució a la part interessada, així com a la Policia 
Local i al Departament de Recaptació d’aquest Ajuntament.” 
 
 
6. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR REF. 
000124/2016-UES, PER INFRACCIÓ REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE VIA 
PÚBLICA AMB MOBILIARI D’ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE 
RESTAURACIÓ, PER MANCA NETEJA DE L’ESPAI OCUPAT PER TAULES I 
CADIRES, EN DATA 04/08/2016. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR una sanció de dos-cents vint-i-cinc euros (225 €) a l’empresa 
amb NIF B-59962803, per infracció de l’article 20 de l’Ordenança reguladora de 
l’ocupació de via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de restauració, per 
manca de neteja de l’espai ocupat per taules i cadires al local de la rambla Principal, 
58. 
 
SEGON. Adjuntar el document per efectuar el pagament. 
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TERCER. Notificar a la part interessada aquesta resolució fent-li saber els recursos 
que l’assiteixen.” 
 
 
 
7. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD 

D’INCOACIÓ 121/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER CAIGUDA AL PASSEIG DE RIBES ROGES AMB LA 
RONDA DEL MAR MEDITERRÀNIA, EL DIA 4 DE SETEMBRE DE 2016. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Incoar l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial de 
l’Administració núm. 000121/2016-REC instat per la senyora amb DNI 11389109 S, 
pels danys causat en la caiguda, reclamant com a rescabalament una suma de DOS-
CENTS EUROS (200 Euros). 
 
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de 
l’expedient: 
 
 
 
Instructor/a 
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA 
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114 
 
 
 
Secretari/ària 
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA 
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098 
 
 

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

 

 
4/9/16 

 
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 
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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.” 
 
 
8. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD 

D’INCOACIÓ 150/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER CAIGUDA AL PAS DE VIANANTS DE L’AVINGUDA 
JAUME BALMES, 42, EL DIA 29 DE FEBRER DE 2016.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Incoar l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial de 
l’Administració núm. 000150/2016-REC instat per J. A. D. L. O., en representació del 
senyor amb DNI 36614114 H pels danys causat en la caiguda, reclamant com a 
rescabalament una suma de MIL TRENTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS D’EURO 
(1030.03 Euros). 
 
SEGON.  NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de 
l’expedient: 
 
 
 
Instructor/a 
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA 
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114 
 
 
 
Secretari/ària 
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA 
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098 
 
 

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

 
15/11/16 



 
 

7 

 
 
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 

“ 
 
9. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD 

D’INCOACIÓ 151/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA EXPOSICIÓ 
(SENTIT TARRAGONA, COSTAT MUNTANYA), EL DIA 29 D’AGOST DE 2016. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Incoar l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial de 
l’Administració núm. 000151/2016-REC instat per JOSEP MARIA VALON MUR, en 
representació de la senyora amb DNI 37330406 A pels danys causat en la caiguda, 
reclamant com a rescabalament una suma de SIS MIL VUITANTA Euros (6.080 
EUROS). 
 
SEGON.  NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de 
l’expedient: 
 
 
 
Instructor/a 
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA 
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114 
 
 
 
Secretari/ària 
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA 
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098 
 
 
 

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

 

 
21/11/16 

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

 

 
SIS MESOS 
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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.” 
 
 
10. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA 36/15-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA A L’AVINGUDA GARRAF 
AMB RAMBLA CASTELL, EL DIA 26 DE FEBRER DE 2015. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI 37613485 K, representat per l’advocat J. A. D. L. O., contra 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per manca del nexe causal entre la lesió i el 
funcionament normal o anormal de les Administracions Públiques indispensable per a 
imputar la responsabilitat a l’administració. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.” 
 
 
11. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA 43/16-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER MOLÈSTIES 
CAUSADES PEL FESTIVAL NOVA REGGAE EN LA SEVA EDICIÓ DEL 2015. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pels 
interessats amb DNI15771393 X i 46656579, contra l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per manca del nexe causal entre les lesions i el funcionament del servei públic. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.” 
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12. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 126/16-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE CITROEN C5, 
AMB MATRÍCULA 3206 CZM, AL SER RETIRAT PER LA GRUA, AL CARRER 
JOSEP COROLEU, EL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2016. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
pel senyor amb DNI 49878623 H contra aquest Ajuntament en data 2 de setembre de 
2016. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
 
 
13. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA 139/13-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER AFECTACIÓ D’UNA NAU 
DESTINADA A LA VENDA DE PRODUCTES A L’ENGRÓS I A 
L’APARCAMENT DE DITA EDIFICACIÓ. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació d’indemnització de 30.000 euros, formulada per 
Coaliment Penedès, SA, en data 20 de febrer de 2015, per extemporània. 
 
SEGON. Finalitzar la reclamació de Responsabilitat Patrimonial de l’Administració, 
formulada pel Sr. M. M. C., en representació de SEOSMAR 2000, S.L, amb un acord 
convencional, fitxant l’import de la indemnització en SETANTA-CINC MIL EUROS 
(75.000 €). Aquesta terminació convencional comporta un contracte de transacció en 
virtut del qual les parts posen fi a la desavinença i la perjudicada es compromet a no 
continuar-la ni per la via administrativa ni per a la jurisdiccional. 
Dels quals 700€, en concepte de la franquícia, aniran a càrrec de la partida 
07.9203.2260401, Responsabilitat patrimonial i la resta a càrrec de Zurich. 
asseguradora de l’Ajuntament. Renunciant expressament SEOSMAR 2000, S.L a 
quantes accions i drets li poguessin derivar del sinistre descrit. 
La finalització convencional està regulada en l’article 88.1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú i els articles 8, 12 i 13 Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel 
que s’aprova el Reglament dels Procediments de les Administracions Públiques en 
matèria de responsabilitat patrimonial. Així com, l’article 21 i 86 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es 
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considera favorable als interessos de la corporació acceptar la terminació 
convencional d’aquest expedient de responsabilitat patrimonial. 
 
TERCER. Donar trasllat d’aquest Acord a les parts interessades.” 
 
 
POLÍTIQUES DE LA CIUTADANIA 
 

 
14. CULTURA. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROGRAMA I PRESSUPOST 

DE NADAL I REIS 2016-2017. EXP. NÚM. 000273/2016-CUL. 
 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el pressupost de VINT-I-CINC MIL EUROS (25.000,00 €) i les 
activitats programades de NADAL I REIS 2016-2017 que tindran lloc a la nostra ciutat 
del 13 de desembre de 2016 al 5 de gener de 2017 
 
 
SEGON. Destinar la quantitat de VINT-I-CINC MIL EUROS (25.000,00 €), per a la 
realització de les activitats de NADAL I REIS 2016-2017. L’esmentada quantitat anirà a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 31.3380.2260904 (Cultura Popular i Tradicional) 
del pressupost de despeses de 2017. 
 
 
TERCER. Per decret de l’alcaldessa o de la regidora delegada en matèria de cultura, 
es podrà variar el contingut de la programació, quan així es consideri convenient per a 
l’interès públic. 
 
 
QUART. Autoritzar la disposició de la quantitat de TRETZE MIL EUROS (13.000,00 €) 
a l’habilitat del departament de Cultura FRANCESC JASANADA MONTESINOS, en 
concepte de Pagaments a Justificar. Aquesta quantitat és part integrant dels 
25.000,00€ i s’ha d’utilitzar per a fer front a les despeses que requereixen un 
pagament inajornable. 
 
 
CINQUÈ. 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.  
 
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 
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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.” 
 

 
15. IMET. ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET PER AL TRACTAMENT DEL FITXER 

“XALOC AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ”. EXP. NÚM. 
000016/2016-EDT. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD  
 
 

“PRIMER.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), el tractament 
del fitxer “XALOC AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ”, inscrit al Registre de 
Protecció de Dades de Catalunya. 
 
SEGON.- La realització d’aquest encàrrec per part de l’IMET, s’efectuarà d’acord amb 
els següents termes:  
 

 
1. Objecte de l’encàrrec de tractament de dades 

 
Mitjançant les presents clàusules s’habilita a l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
(IMET),  encarregat del tractament, per tractar, per compte de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú (Ajuntament),  responsable del tractament, les dades de 
caràcter personal necessàries per prestar el servei d’intermediació laboral 
mitjançant la utilització de la plataforma telemàtica Xaloc (PTX).  

 
2. Identificació dels fitxers afectats 

 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest 
encàrrec, l’Ajuntament, responsable del fitxer i del tractament, posa a disposició de 
l’IMET, encarregada del tractament, els fitxers que es detallen a continuació, 
inscrits al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD): 

 
Fitxer  : XALOC AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
3. Durada 
 

La validesa de l’habilitació serà pel temps necessari, d’acord amb l’encàrrec de 
gestió, per a l’execució del servei d’utilització de la plataforma telemàtica Xaloc. 
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4. Obligacions de l’encarregat del tractament (IMET) 
 

L’encarregat del tractament i tot el seu personal se sotmeten a la normativa de 
protecció de dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desplega, aprovat 
pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i, de forma específica, a les 
condicions següents: 

 
a. Utilitzar les dades que formen part d’aquests fitxers, o les que reculli per a ser-

hi incloses, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec, així com 
qualsevol altra finalitat expressament autoritzada pel responsable del fitxer i a 
no aplicar-les o utilitzar-les per a finalitats distintes o incompatibles. 

   
b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. 
 
c. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva 

conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa del responsable del 
fitxer o tractament, en els supòsits legalment admissibles. 

 
d. No fer còpies de la informació a què tingui accés, llevat que sigui necessari per 

a l’adequada execució del contracte. 
 

e. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què 
hagi tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el 
seu objecte. 

 
f.  Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que 

corresponen als seus treballadors afectats. 
 
g. Habilitar els mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en allò 

que es refereix a l’intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet) 
de tal manera que es garanteixi la privacitat i la integritat de les dades 
transmeses. 

 
h. Comunicar a l’entitat responsable del fitxer que les dades de caràcter personal 

que utilitzarà per a l’execució de l’encàrrec, hagin estat recollides complint amb 
la LOPD i el RDLOPD. 

 
i. Complir amb el deure d’informació i de consentiment en la recollida de dades 

de caràcter personal (art. 5 i 6 de la LOPD) de les persones usuàries que 
sol·licitin el servei d’intermediació laboral objecte del present conveni. 

 
j. L’encarregat del tractament, una vegada finalitzada la prestació encarregada, 

procedirà a la devolució al responsable del fitxer i/o a la destrucció, segons 
s’estableixi, de les dades de caràcter personal obtingudes en exercici de les 
activitats objecte de l’encomanda de gestió de serveis derivades del present 
encàrrec, tant les emmagatzemades en suports informàtics com les que es 
trobin en suport paper, un cop finalitzada la vigència de l’encomanda. 
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k. Complir les mesures de seguretat establertes al document de seguretat del 
responsable del tractament, que corresponen al nivell alt, segons el que 
estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter 
personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb 
les especificacions següents: 

 
1)   Les dades es tractaran als locals del responsable següents: 
 

c. Unió, 81-87 de Vilanova i la Geltrú 
 

S’aplicaran les següents mesures adequades al nivell de seguretat exigible 
al tractament que es realitzarà i que s’incorporaran al document de 
seguretat corresponent. 

 
FITXERS AUTOMATITZATS FITXERS NO AUTOMATITZATS 
NIVELL ALT  
Registre d’incidències Registre d’incidències 
Control d’accés Control d’accés 
Gestió de suports i documents Gestió de suports 
Identificació i autenticació  
Còpies de seguretat i recuperació  
 Criteris d’arxiu 
 Dispositius d’emmagatzematge 
 Custodia de suports 
Responsable de seguretat Responsable de seguretat 
Auditoria Auditoria 
Identificació i autenticació  
Control d’accés físic  
Gestió i distribució de suports Emmagatzematge de la informació 
Registre d’accessos  Accés a la documentació  
Telecomunicacions  
 Còpia o reproducció 
 Trasllat de documentació 

 
 
 
Les mesures de seguretat indicades s’inclouran en el document de 
seguretat que correspongui en funció de la relació de servei existent per a 
l’execució de l’encàrrec, en els supòsits següents: 

 
- Quan l’Encarregat del tractament treballi en els locals del Responsable 

en el document de Seguretat del Responsable del fitxer. L’Encarregat 
del tractament en aquest cas haurà de complir les obligacions 
establertes en el Document de seguretat confeccionat pel Responsable 
del fitxer.  

 
- Quan l’Encarregat del tractament accedeixi de forma remota a les 

dades objecte del tractament, el Document de seguretat del 
Responsable del fitxer haurà de contenir la prohibició d’incorporar 
dades a sistemes o suports diferents dels del Responsable del fitxer. En 
aquest supòsit l’Encarregat del tractament haurà de complir les 
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obligacions contingudes en el Document de seguretat del Responsable 
del fitxer.  

 
- Quan el tractament o el fitxer es trobi en els locals de l’Encarregat del 

tractament, en el Document de seguretat de l’Encarregat o 
complementant el del Responsable del fitxer  

 
- No està permesa la subcontractació de l’encàrrec de tractament de 

dades personals 
 
- No es permet que el centre de procés de dades es trobi fora de l’Estat 

Espanyol. 
 
- L’IMET, manifesta que coneix i accepta que, per a la gestió dels serveis 

objecte del present encàrrec, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
utilitzarà la Plataforma Telemàtica XALOC i que, en aquests efectes, la 
Diputació de Barcelona actuarà també com a encarregada del 
tractament de dades personals en els termes previstos al conveni de 
col·laboració en vigor subscrit entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
2) Els sistemes de gestió de la informació utilitzats seran els següents: 

 
- Plataforma Telemàtica Xaloc 
 
- L’accés a les dades serà remot, mitjançant un sistema d’autenticació 

dels usuaris registrats. En cap cas l’encarregat del tractament pot 
incorporar les dades als seus propis sistemes. (L’autorització per 
incorporar les dades als sistemes propis és un aspecte dispositiu, la 
conveniència del qual el responsable ha de valorar en cada cas). 

 
- L’encarregat del tractament ha de posar en coneixement del 

responsable del fitxer o tractament, de forma immediata, qualsevol 
incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui 
afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter 
personal tractades. 

 
5. Obligacions del responsable del tractament (AJUNTAMENT) 

 
Correspon al responsable del tractament: 

 
a) Facilitar l’accés del personal de l’encarregat, degudament acreditat, que hagi 

de dur a terme la prestació als locals i sistemes que continguin les dades. 
 

b) Elaborar i, si escau, revisar el document de seguretat. 
 
c) Adoptar les mesures de seguretat exigibles, d’acord amb el que estableix el 

RLOPD. 
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d) Vetllar per tal que l’encarregat del tractament compleixi les mesures de 
seguretat establertes i la resta d’obligacions i principis que estableix la 
normativa de protecció de dades. 

 
6. Exercici de drets del usuaris 

 
Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació i cancel·lació 
davant l’encarregat del tractament, aquest ha de deixar constància de la 
presentació i comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça que indiqui el 
responsable. La comunicació s’ha de fer de forma immediata, i en cap cas més 
enllà del dia laborable següent a la recepció de la sol·licitud (Termini i mitjà 
recomanats per tal de fer possible la resolució de la sol·licitud per part del 
responsable dins el termini establert), juntament, si escau, amb les altres 
informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.”  

 
 

 
16. IMET. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL SOC PER A LA 

CONTRACTACIÓ D’UN AODL I ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET.  EXP. NÚM. 
000017/2016-EDT. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD  
 

“PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya per valor de 
27.045,55.- EUROS, destinats a finançar fins al vuitanta per cent dels costos laborals 
anuals, d’acord amb l’establert a la base 58 de l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, 
derivats de la contractació d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local per a la 
realització del projecte “Impuls d’accions formatives i ocupacionals innovadores a 
Vilanova i la Geltrú”, per un període de 12 mesos. 
 
 
SEGON.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) l’execució del 
projecte “Impuls d’accions formatives i ocupacionals innovadores a Vilanova i la 
Geltrú”, essent la contractació de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local a 
càrrec de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la qual s’efectuarà en data 15 de 
desembre de 2016, amb la corresponent adscripció del treballador a l’IMET.  
 
 
TERCER.- La realització d’aquest programa per part de l’IMET s’efectuarà d’acord 
amb els següents termes:  
 
 

a) EXECUCIÓ: Els projectes i accions subvencionats es podran iniciar des de 
l’endemà de la presentació de la sol·licitud i amb data màxima de 31 de desembre 
del mateix any, i hauran de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de l’any 
posterior al seu atorgament, essent el termini d’execució per a cada agent 
d’ocupació i desenvolupament local d’un any, comptador a partir de la data d’inici 
del contracte laboral o la pròrroga. 

 
b) OBLIGACIONS: 



 
 

16 

 
• Donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella 

inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d’acord amb 
les mesures de difusió contingudes a la base 24 de l’Ordre EMO/258/2014. 

 
• Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que 

permeti verificar, d’una banda, la correcta realització de les activitats objecte 
d’aquesta subvenció, i d’altra, l’adequació entre els registres comptables i els 
documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d’aquestes 
activitats. 

 
• Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a 

cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol altre mitjà, que 
permeti verificar el registre comptable d’aquestes despeses i, si escau, el 
cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu. 

 
• Informar les persones destinatàries de l’actuació que aquesta ha estat 

cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu en el marc d’un Programa 
Operatiu de l’objectiu d’Inversió en Creixement i Ocupació de l’FSE, per al 
període 2014-2020 

 
c) JUSTIFICACIÓ: L’IMET haurà de preparar i aportar a l’Ajuntament, la totalitat de la 

documentació referent a les despeses elegibles, d’acord amb la base 18.4 de 
l’Ordre EMO/258/2014. 

 
Sense perjudici de l’encàrrec de gestió per a l’execució del Programa “Impuls 
d’accions formatives i ocupacionals innovadores a Vilanova i la Geltrú” a 
l’IMET, la justificació de les despeses correspondrà, en tot cas, a l’Ajuntament, 
mitjançant el corresponent model normalitzat, en el termini màxim de dos mesos 
des de la finalització dels projectes i accions subvencionats. 

 
 
QUART.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada en 
el punt PRIMER d’aquest acord.” 

 
 

PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
 

17. MERCAT CENTRAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CESSIÓ DE LA PARADA 
NÚM. 60 DEL MERCAT DEL CENTRE. EXP. NÚM. 000224/2016-DES. 
 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Autoritzar la cessió de la parada núm. 60 del Mercat del Centre, amb les 
mateixes condicions que l’anterior adjudicatari i la mateixa activitat de Fruites i 
verdures, a favor de la senyora M. M. M. M., amb DNI 37680101Y, i per la durada que 
es deriva del Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 
SEGON. Requerir a la cessionària, d’acord amb el que es disposa a l’Ordenança 
Fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de mercats, art. 7è, punt 2 apartat c, el 
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pagament de l’import resultant de multiplicar la quantitat de 145,00€ pels metres lineals 
de parada (4,15 ml), ascendint l’import total a sis-cents un euro, amb setanta-cinc 
cèntims (601,75€), i acceptar complir amb les normes del Reglament dels Mercats 
Municipals i les disposicions de l’Ajuntament que siguin aplicables. 
 
TERCER. D’acord amb l’article 36 del Reglament dels Mercats Municipals, sotmetre a 
condició suspensiva l’eficàcia jurídica de l’apartat segon, fins que s’acrediti el 
compliment de les obligacions anteriors. 
 
QUART.  Es notifica als interessats.” 
 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 

 
18. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 

URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. 
D161220 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades 
per Decret per delegació d’Alcaldia. 

 
Llicències urbanístiques 
 
1. Sol·licitud presentada per M. L. A. D. P.,  per fer una tanca d’obra, pavimentar 

amb formigó i netejar de runes la parcel·la al passatge de Lurdes, 5 (947/2016) 
2. Sol·licitud presentada per GGF GRUP DE GESTIÓ FISCAL, SL, per a canviar 

rètol de local comercial al carrer Jardí, 3. (1090/2016) 
3. Sol·licitud presentada per J. J. M., per a pavimentar amb formigó imprès el voltant 

de la piscina, al carrer Xicrandes, 12. (984/2016) 
4. Sol·licitud presentada per S. A. O., per a instal·lar placa solar al carrer Llorers, 1. 

(1119/2016) 
5. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la 

façana i patis interiors a l’avinguda Francesc Macià, 118-120-122. (1177/2016) 
6. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar balcó a 

la rambla de la Pau, 111. (1206/2016) 
7. Sol·licitud presentada per TONIG, per a arranjar la façana principal i lateral de 

l’edfici plurifamiliar situat al carrer Manuel Tomàs, 1. (1107/2016) 
8. Sol·licitud presentada per J. M. S., per a instal·lar plataforma elevadora a l’edifici 

per a fer més accessible la primera planta, a la rambla Josep Tomàs Ventosa, 19. 
(1108/2016) 

9. Sol·licitud presentada per SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT, per a obrir rasa de 6M 
per instal·lació de cinemòmetres de velocitat, a Av. Vilafranca del Penedes. (exp. 
001129/2016-OBR) 

10. Sol·licitud presentada per SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT, per obrir rasa de 48M 
mes 20M de canalització grapejada per instal·lació de cinemòmetres de velocitat 
a, Av. Rocacrespa. (exp. 001130/2016-OBR) 
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11. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la 
façana de l’edifici al carrer Santa Magdalena, 35-37. (1142/2016) 

12. Sol·licitud presentada per S. J. T., per a enderrocar dos envans i reformar el bany 
i la cuina al carrer Sant Josep, 10. (1145/2016) 

13. Sol·licitud presentada per S. F. M., per a destapiar les finestres i instal·lar 
tancaments d’alumini, al carrer Sant Miquel, 1. (1147/2016) 

14. Sol·licitud presentada per DIPUTACIÓ DE BARCELONA, per a construir un 
lavabo adaptat a, Pl. Adarro, 3. (exp. 001153/2016-OBR) 

15. Sol·licitud presentada per J. C. L. C., per a legalitzar placa solar al carrer Pardals, 
31. (1154/2016) 

16. Sol·licitud presentada per M. R. CH.,  per a reforma interior de l’habitatge situat al 
carrer Canigó, 1 6è 3a. (1168/2016) 

17. Sol·licitud presentada per G. C. V., per a instal·lar una placa solar tèrmica a la 
teulada, a l’avinguda del Terme, 24. (1172/2016) 

18. Sol·licitud presentada per J. J. G. C., per a instal·lar una placa solar tèrmica a 
l’avinguda del Terme, 26. (1173/2016) 

19. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a extraure cels 
rasos de balcons de la façana al carrer Juan de la Cosa, 1-5. (1175/2016) 

20. Sol·licitud presentada per BRUÑO VENTURA INVESTMENT GROUP, SL, per a 
reformar local destinat a oficina immobiliària i instal·lar rètol, al carrer Josep Anton 
Marqués, 4 bxs. 1a. (1180/2016) 

21. Sol·licitud presentada per R. M. R. F., per a rehabilitar la façana al carrer Teatre, 
31. (1181/2016) 

22. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la 
façana al carrer Lleida, 9. (1190/2016) 

23. Sol·licitud presentada per L’ESFINX I EL ROSER, SL, per a estintolar una paret 
de càrrega de l’habitatge, al passeig de Voramar, 1 Esc.A  bxs. 3a. (1209/2016) 

24. Suspendre la tramitació de la sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, 
per a obrir rasa de 3 m pera connexió de servei de gas al carrer Gavines, 23. 
(1134/2016). 

 
Obres d’adequació de locals comercials 
 
1. Sol·licitud presentada per M. A. A. S., per a obrir un accés des de la plaça de Cal 

Ganeta al pati interior de l’edifici, del carrer Pare Garí, 53. (1038/2016)  
2. Sol·licitud presentada per LES ONADES 2013 RESIDÈNCIA, SL, per a reforma 

interior de la residència per a la gent gran, al carrer Prat, 38. (1075/2016) 
3. Sol·licitud presentada per SUPERMERCADOS SABECO, per a fer canvi d’imatge 

i distribució interior del supermercat, al carrer Piera, 13. (1123/2016) 
 
 

19. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 
COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES 
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP161220 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions prèvies i 
declaracions responsables presentades per l’interessat. 
 
Obres menors 
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1. Comunicació presentada per E. M. L., per a canviar banyera per plat de dutxa, a 
l’avinguda Francesc Macià, 121 4t.2a. (1025/2016) 

2. Comunicació presentada per S. M. T. H., per a canviar plat de dutxa a la plaça 
Cubilot, 4 3rB. (1029/2016) 

3. Comunicació presentada per D. M. S., per a canviar la instal·lació elèctrica al 
carrer Carlets, 16 2n. 1a. (1033/2016) 

4. Comunicació presentada per  F. D. G., per a instal·lar rajoles a la tanca de 
l’habitatge situat al carrer Talaia, 21. (1037/2016) 

5. Comunicació presentada per J. M. C., per a reformar la cuina al carrer 
Menéndez y Pelayo, 25 1r.2a. (1039/2016) 

6. Comunicació presentada per M. A. LL. C., per a canviar mobles de la cuina al 
carrer Narcís Monturiol, 10 3r. 1a. (1040/2016) 

7. Comunicació presentada per T. P. F., per a posar parquet i canviar mobles de la 
cuina, al carrer Canàries, 2  3r. 1a. (1047/2016) 

8. Comunicació presentada per M. P. W., per a reformar la cuina i el bany al carrer 
Recreo, 23 4t.1a. (1049/2016) 

9. Comunicació presentada per S. B. M., per a repicar i posar rajoles a la tanca al 
carrer Turbina, 18 (1050/2016) 

10. Comunicació presentada per R. M. R., per a canviar paviment al carrer Fossar 
Vell, 25-27 2n. 2a. (1051/2016) 

11. Comunicació presentada per N. R. L., per a reformar la cuina al carrer Josep 
Anselm Clavé, 52  2n. 3a. (1054/2016) 

12. Comunicació presentada per M. A. P. H., per a retirar banyera per col·locar plat 
de dutxa, al carrer Ca l’Escoda, 14 1r. 8a. (1056/2016) 

13. Comunicació presentada per E. G. O. R., per a canviar paviment de la terrassa, 
enguixar i canvi d’instal·lació elèctrica i aigua al carrer Roger de Llúria, 1 bxs. 
1a. (1058/2016) 

14. Comunicació presentada per P. V. G., per a canvir banyera per plat de dutxa, a 
la rambla Josep Antoni Vidal, 16 1r. (1059/2016) 

15. Comunicació presentada per J.  B. C., per a reformar el bany al carrer Vicent 
Andrés Estelles, 16 3r.A .(1061/2016) 

16. Comunicació presentada per R. T. F., per a reformar bany al carrer Joan 
Llaverias, 1  2n.1a. (1062/2016) 

17. Comunicació presentada per M. M. P. R., per a canviar banyera per plat de 
dutxa a la rambla del Castell, 1  4t. 1a. (1063/2016) 

18. Comunicació presentada per M. A. G. B., per a reformar bany i cuina al carrer 
Amatller, 6. (1065/2016) 

19. Comunicació presentada per M. C. M., per a canviar paviment al carrer Doctor 
Fleming, 5 1r. 1a. (1069/2016) 

20. Comunicació presentada per Ll. J. M., per a reformar cuina i bany al carrer Joan 
Maragall, 19 àtic 2a. (1070/2016) 

21. Comunicació presentada per E. Á. D. R., per a canviar 60 m2 de paviment al 
carrer Santa Anna, 13 baixos. (1073/2016) 

22. Comunicació presentada per M. R. D. R. R., per a reformar la cuina a la ronda 
Ibèrica, 159. (1078/2016) 

23. Comunicació presentada per S. Z. L., per a canviar banyera per plat de dutxa al 
carrer Bruc, 58A  3r. 2a. (1080/2016) 

24. Comunicació presentada per A. A. L., per a reformar banys, col·locar fals sostre 
a la cuina, restaurar portes i pintar l’habitatge al carrer Joan Fuster, 15. 
(1084/2016) 
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25. Comunicació presentada per N. M. T., per a canviar rajoles del bany al carrer 
Tarragona, 6  5è B. (1086/2016) 

26. Comunicació presentada per L. S. F., per a reparar rajoles de la cuina al carrer 
Olèrdola, 24 4t. 2a. (1094/2016) 

27. Comunicació presentada per R. S. G., per a reformar la cuina al carrer Teodor 
Creus i Corominas, 15 1r 1a. (1096/2016) 

28. Comunicació presentada per A. A. D., per a renovar el bany a la rambla 
Exposició 43 4t 1a. (1097/2016) 

29. Comunicació presentada per M. J. M. R., per a canviar banyera per plat de dutxa 
al carrer Recreo, 89 3r.3a. (1098/2016) 

 
ACTIVITATS 
 
Declaracions responsables d’obertura  
 
1. Declaració responsable d’obertura presentada per A. O. L. per instal·lar una 

activitat de venda de roba i articles esportius a la rambla de l’Exposició, 39, bxs. 
2. (exp. act 361/16).  

2. Declaració responsable d’obertura presentada per M. V. A. per instal·lar una 
consulta de dermatologia a l’avinguda de Francesc Macià, 8, 4-2. (exp. act 
383/2016)  

3. Declaració responsable d’obertura presentada per M. G. I. per canviar de nom 
una acadèmia d’idiomes al carrer Doctor Zamenhof, 34B, bxs.2. (exp. act 
423/16).  

4. Declaració responsable d’obertura presentada per PROOPTIM, SL, per instal·lar 
una botiga de venda de joguines i articles per a nadons i nens al carrer Comerç, 
13. (exp. act 397/16)  

 
Comunicació prèvia d’obertura. Activitats REPAR 
 
1. Comunicació prèvia d’obertura presentada per RESTAURANTE CA LA CARMEN 

DE VILANOVA, SL, per canviar de nom (mateix soci) el bar restaurant al carrer 
Marcel·lí Gené, 8. (exp. act 431/16)  

2. Comunicació prèvia d’obertura presentada per X. Z., per canviar de nom un 
restaurant al passeig del Carme, 13. (exp. act 434/16)  

3. Comunicació prèvia d’obertura presentada per M. D. N. P. per canviar de nom un 
bar situat al carrer de la Providència, 3, bxs. 1. (exp. act 418/16).  

 
 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes: 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò 
que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en 
que porti incorporat l’informe jurídic. 
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URGÈNCIES 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 
20. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 

MANUAL D’ACTUACIONS PER FER FRONT A LES EMERGÈNCIES 
DERIVADES DE LES ACTIVITATS DE NADAL I DE LA CAVALCADA DE REIS 
2016-2017. 

 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER: Aprovar al manual d’actuacions per fer front a les emergències derivades 
de les activitats de Nadal i de la Cavalcada de Reis.” 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 
 
21. LLICÈNCIES. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA 

MUNICIPAL A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL FESTIVA POPULAR APOL·LO, PER 
A LA FESTA DE CAP D’ANY AL CENTRE POLIESPORTIU DE LA COLLADA, 
AL CARRER TURBINA, 19, ACTIVITAT RECREATIVA DE CARÀCTER 
EXTRAORDINÀRI.  EXP. NÚM. 000413/2016-ACT. 
 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Concedir llicència municipal per al desenvolupament d’espectacles públics i 
activitats recreatives extraordinàries, a l’ASSOCIACIÓ  CULTURAL FESTIVA 
POPULAR APOL·LO, per a la celebració de la festa de Cap d’Any, al centre 
poliesportiu La Collada, al carrer de la Turbina, 19,   de  conformitat amb els articles 
108 a 117 del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 
112/2010, de 31 d’agost) i restant normativa aplicable, amb el següent detall: 
 
- Lloc de realització: centre poliesportiu de La Collada 
- Dates: 1 de gener de 2017 
- Horari: de 1:00h. a  5:30h.  
- Aforament limitat a: 960 persones 
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SEGON. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa la seva 
realització, com a mesures a adoptar en el centre poliesportiu de La Collada,  per 
l’entitat organitzadora, Associació Cultural Festiva Popular Apol·lo, d’acord amb els 
informes esmentats a la part expositiva del present acord i incorporats a l’expedient. 
 
TERCER. Condicionar la llicència atorgada a la disposició i presentació de la 
documentació següent, 
 

- Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els 
requisits establerts pel decret 112/2010. 

- Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 
d’acord amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa 
que li són  d’aplicació. 

- Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una EPCA, que 
acrediti el compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

- Acreditar la designació dels responsables dels Equips d’Emergència que es fa 
referència al Pla d’emergència. 

- Acreditar la contractació dels serveis d’assistència sanitària. 
- Acreditar la contractació dels lavabos i cabines de vàter necessaris segons el 

REPAR. 
- Certificat emès per tècnic competent o empresa instal·ladora de l’estabilitat i la 

solidesa dels escenaris. 
- Disposar de la documentació que acrediti la legalització de la instal.lació 

eléctrica. 
- Acreditar el nombre de controladors i vigilants necessaris segons el decret 

112/2010, articles 57 i 58 (mínim 3 controladors) 
- Acreditar el nombre de vigilants de seguretat necessaris segons el decret 

112/2010, article 43 (mínim 1 vigilant) 
-    Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 

 
QUART.  Notificar aquest acord al titular de l’activitat amb els recursos escaients.” 
 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
 
22. PATRIMONI. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE LA CONCESSIÓ DE 

DOMINI PÚBLIC DE LA PARADA NÚM. 31 DEL MERCAT DEL CENTRE DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. 000039/2015-CONT. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
“PRIMER.-  Declarar desertes les adjudicacions de la concessió de domini públic de 
les parades números 67 del Mercat Municipal del Centre i les parades 1, 2, 3, 4, 6, 11, 
13, 21 i 22 del Mercat Municipal de Mar de Vilanova i la Geltrú. 
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SEGON.- Adjudicar a Sr, E. U. R., la concessió de domini públic de la parada número 
31 del mercat del Centre de Vilanova i la Geltrú per un període 40 anys, per un 
import de 19.582,18 euros, que haurà de fer efectiu en el termini abans de la  
formalització de la concessió. 
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació al Sr. E. U. R. com únic licitador  i requerir-lo  perquè 
en un màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la 
notificació de l’adjudicació, formalitzi el document de concessió. 
 
QUART.- Aprovar la minuta que regula la concessió administrativa 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.” 
 
 
23. PATRIMONI. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REVOCACIÓ PARCIAL DE 

L’ACORD DE CESSIÓ D’ÚS EN PRECARI DE LES BICICLETES RETIRADES 
DE LA VIA PÚBLICA A L’ENTITAT PRIVADA SENSE ÀNIM DE LUCRE, 
CARITATS INTERPARROQUIAL ACORDAT PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 22 DE NOVEMBRE DE 2016. EXP. 000117/2016-PAT. 
 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER.-  Acordar la revocació parcial de l’acord adoptat en la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2016,  en quant a les obligacions 
contingudes al conveni de cessió aprovat en la referida data,  mantenint els acords 
presos en la seva literalitat primer, segon, tercer,  quart i cinquè  de cedir l’ús en 
precari de les bicicletes relacionades a la part expositiva a l’entitat privada sense ànim 
de lucre  CARITAS DIOCESANA, ubicada al carrer d’ Armenteres, 35 de Sant Feliu de 
Llobregat  per tal que les destinin a  les finalitats d’utilitat pública o d’interès social 
objecte de l’entitat, sempre en benefici d’interessos de caràcter local, fins que 
aquestes bicicletes no fossin reclamades pels seus legítims propietaris, o pel termini 
màxim de dos anys, transcorreguts els quals revertiran de nou a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i obligant-se el precarista , si aparegués els seus legitimis 
propietaris i acreditessin la seva titularitat a la devolució dels béns, així com respecte 
de  la forma d’ incoació del procediment i la seva publicitat. 
 
SEGON.-   Aprovar l’ adequació del conveni,  modificant el pacte TERCER relatiu a les 
obligacions del precarista , establint-se únicament   les següents : 
 
-  Donar a les bicicletes, una finalitat d’utilitat pública o d’interès social, en benefici dels 
interessos de caràcter local. 
 
- Lliurar els béns cedits, en l’hipotètic cas que fos reclamat pel seu legítim propietari, a 
l’Ajuntament de Vilanova, quan rebi el corresponent requeriment municipal. Cas de no 
fer-ho així, restaran expedites les vies d’execució previstes als articles 97 i següents 
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de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques. 
 
 
TERCER.- Aprovar la  nova fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de 
les dades amb el nou contingut obligacional: 
 
 
Descripció:  
CONVENI PER LA CESSIÓ D’ÚS EN PRECARI DE BICICLETES RETIRADES DE LA VIA 
PÚBLICA PER LA POLICIA LOCAL ENTRE L’ENTITAT CARITAS DIOCESANA I L’ 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
Data: 20 de desembre de 2016 
 

Signataris:  
 
CÀRITAS DIOCESANA  i  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Objecte:   Cessió d’ús en precari de bicicletes retirades de la via pública per la Policia Local 
per destinar-les a finalitats d’ interès públic i social. 
 
 
           Drets i Obligacions: 
     
          De CÀRITAS DIOCESANA 
 
          El precarista està obligat a complir les següents obligacions: 
 
III.- OBLIGACIONS DEL PRECARISTA 
 
El precarista està obligat a complir les següents obligacions:  
 
-  Donar a les bicicletes, una finalitat d’utilitat pública o d’interès social, en benefici dels 
interessos de caràcter local. 
 
- Lliurar els béns cedits, en l’hipotètic cas que fos reclamat pel seu legítim propietari, a 
l’Ajuntament de Vilanova, quan rebi el corresponent requeriment municipal. Cas de no fer-ho 
així, restaran expedites les vies d’execució previstes als articles 97 i següents de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. 
 
    De l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú : 
 

- L’Ajuntament cedeix l’ús de les bicicletes que es relacionen:  
Ref. Identificadora                 marca             model       color        data rebuda 

 
KII-IZ8287                               Rockrider                          Negre               10-10-15 
E-470-CI305462G                   Itame              Arizona      Blau                 08-11-15 
SO-1117824                            B’ Twin                             Blanc               06-11-15 
BI-1583BR-AD09E05387        Mérida           Juliet           Blanc               03-12-15 
BI-1836-077711-KID-36425    B’ Twin                             Gris                  17-10-15 
BI-1824-0130202081              B’ Twin                              Blanc               22-10-15 
TBI-0406-C37A6532               Trek               3900           Blau                 12-12-15 
BI-2598-WMR30446229G      Canor             6300           Gris                 26-11-15 
BI-1769-CI0E28250                B’ Twin                              Negre              14-11-15 
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BI-2570-00582                       Way               Scral 250     Blanc               09-11-15 
0777110K2E33637                 B’ Twin          5.1               Daurat             18-10-15 
00852462125                         Roxkrider       340              Negre/Blau      23-11-15 
 
 
 
 
Vigència:  2 anys a la signatura conveni 
 

 
 
QUART.- Notificar als interessats.” 

 
 
 
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 
 
 


