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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA  27 DE GENER DE 2015 

 
Acta núm. 3 
 
Assistents: 

 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 
 GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 
 MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
 MARIA JOSEP RIBA HUGUET 

JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBA I PUJOL 
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÉSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
Assisteix a la mateixa reunió 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: 

 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
ALCALDIA 

 
SECRETARIA GENERAL.  

 
1.  FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE 

L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 20 DE GENER DE 2015. 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local del dia 20 de gener de 2015. 
 

2.  ASSESSORIA JURÍDICA. DONAR COMPTE DE DIVERSES 
PERSONACIONS EN RECURSOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIUS.  
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Es dóna compte dels decrets sobre personacions en recursos contenciosos-
administratius 

 
Secretaria 

 
1. Comparèixer i personar-se en el procediment 602/2014, judici monitori, 
davant del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Vilanova i la Geltrú a 
instàncies de la mercantil ARTE CONTEMPORANEO GACMA, SL, reclamació 
del pagament d’una factura. Lletrats: Digestum.  
 
Serveis Viaris 

 
2. Comparèixer i personar-se en el procediment 311/2014, Secció D, davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona (responsabilitat 
patrimonial).  

 
3. Comparèixer i personar-se en el procediment 525/2014-F, davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, a instàncies de la mercantil 
CASA GIL, SCP.  
 
4. Comparèixer i personar-se en el procediment 515/2014 Secció F,  abreujat, 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona a instàncies 
de la mercantil VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES (incompliment 
de serveis).  
 
5. Comparèixer i personar-se en el procediment 40/2014 Secció A,  abreujat, 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de relatiu a la reclamació 
per la imposició de sanció per denúncia de circulació núm. 302-105484 de data 
9/02/213, expedient sancionador núm. Z13110865. Lletrat: Cristina Rafales 
Graells. 
 
Urbanisme 

 
6. Comparèixer i personar-se en el procediment 522/2014, Secció C,  davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, a instàncies de la 
mercantil NINGLEE, SL. (Expropiació finca).  
 
Recursos Humans 
 
7. Comparèixer i personar-se en el procediment 146/2013, abreujat, Secció A1, 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, contra els 
Decrets de data 5 d’agost de 2012 i 5 de febrer de 2013 del Regidor d’Hisenda, 
Règim Intern i Seguretat Ciutadana de l’Excm. Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, pel que es deixa sense efecte el pagament del complement transitori al 
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recorrent i manté la categoria del lloc de treball de categoria C1-17. Lletrats: 
Digestum.  

 
8 Comparèixer i personar-se en el procediment 195/2013, abreujat, Secció 2A, 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, contra el 
Decret de data 13 de novembre de 2012 del regidor d’Hisenda, Règim Intern i 
Seguretat Ciutadana de l’Excm. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, pel que 
s’adscriu al recurrent en un lloc de treball de Tècnic Superior de Salut Pública ( 
A1-24); l’actor reclama que sigui restituït el lloc de treball cessat com a cap de 
servei de Medi Ambient o subsidiàriament s’ordeni l’adscripció al lloc de treball 
Tècnic Superior en Medi Ambient (A1-24). Lletrats: Digestum.  
 

3. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA MINERAL NATURAL 
DISTRIBUÏDA MITJANÇANT FONTS REFREDADORES A 
INSTAL·LAR A LES DIFERENTS DEPENDÈNCIES 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 subministrament d’aigua mineral natural distribuïda 
mitjançant fonts refredadores a instal·lar a les diferents dependències de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a 
161 del TRLCSP, per un període d’un any prorrogable a un any més, amb un 
pressupost màxim anual de 14.079,00 € (13.695,00 subministrament + 384,00 
higienització fonts) de base imposable i 1.450,00 € d’IVA (al subministrament 
d’aigua se li aplica un 10% d’IVA i a la higienització de les fonts un 21%), que 
fan un total de QUINZE MIL CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB 
CATORZE CÈNTIMS (15.529,14 €). 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.2200001 (o 
equivalent) del pressupost del 2015 i a les aplicacions de la resta d’exercicis 
econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la finalització del contracte i de la 
pròrroga, a raó de mesos vençuts.  
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QUART. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 
 

4. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU,  DE LA RELACIÓ DE 
CONTRACTES QUE FINALITZEN EL 2015  GESTIONATS PEL 
SERVEI DE CONTRACTACIÓ DE L’AUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. RELACIONAR  els contractes que finalitzen el 2015 gestionats pel 
Servei de Contractació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  que no tenen 
possibilitat de pròrroga i que cal tornar a licitar: 
 
CONTRACTE                     DATA FINALITZACIÓ        SERVEI - RESPONSABLE 
 
Servei públic transport      31/03/2015                Serveis Viaris 
urbà col·lectiu de viatgers                                     
 
CGS/0512/PO Gestió servei     Serveis Socials 
de  Can Pahissa                            31/03/2015                 
 
CSE/0211/RH  
Servei de manteniment                 31/08/2015                  Serveis Viaris                 
d’enllumenat públic                                                                                     
 
CSE/0510/RH  
Servei de manteniment              31/12/2015                   Serveis Viaris 
i neteja dels parcs i jardins, zona A                                    
 
 
SEGON. RELACIONAR els contractes que finalitzen el 2015 gestionats pel 
Servei de Contractació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  que tenen 
possibilitat de pròrroga: 
 
CONTRACTE                      DATA FINALITZACIÓ        SERVEI - RESPONSABLE 
 
CSE/0208/PO     
Servei manteniment             13/01/2015                        Serveis Generals 
aparells elevadors municipals,  
OOAA i Societats municipals                                          

 
CSPU/0511/RH   
Subministrament                   14/01/2015                         Serveis Generals 
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material d’oficina                                                                CSE/0212/PNAP  
 
Serveis d’atenció                  21/05/2015                        Convivència i Equitat 
psicològica                                                                          
 
002/2013-CONT  
Servei retirada                     25/07/2015                       Seguretat i Protecció Ciut. 
vehicles                                                                             
 
016/2013-CONT  
Servei organització             31/07/2015                        Serveis Socials  
Centre Obert                                                                      
 
CSE/0312/PNAP  
Manteniment                        31/10/2015                  Tecnologies de la Informació 
xarxa informàtica                                                               
 
003/2013-CONT  
Servei acolliment                31/10/2015                       Serveis Socials 
residencial                                                                       
 
007/2013-CONT  
Servei manteniment           31/10/2015                        Serveis Generals 
portes automàtiques                                                       006/2014-CONT  
 
Servei manteniment     31/12/2015                   Tecnologies de la Informació 
de les aplicacions informàtiques                                     
 

5. HISENDA. APROVAR LA RELACIÓ DE DESPESES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2014/43 per un import de SET-CENTS QUINZE MIL CENT VUITANTA-DOS 
EUROS AMB CINC CÈNTIMS (715.182,05€). 
 

6. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
NOMENAMENTS I CONTRACTACIÓ DEFINITIVA PER COBRIR 
VARIES PLACES DE L’ OFERTA PÚBLICA DEL 2011” 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
“PRIMER. Acordar el nomenament com a Auxiliar Administrativa C2, Escala de 
l’Administració General, Sub-escala Auxiliar Administratiu de les tres candidates 
que van obtenir la major puntuació en el procediment selectiu,  concurs-
oposició. 
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El cost d’aquests nomenaments aniran a càrrec de les partides pressupostaries 
següents: 

 
21.938,78€ a la partida 07.169.12000 
7.130,10€ a la partida   07.169.16000 
21.938,78€ a la partida 20.934.12000 
7.130,10€ a la partida 20.934.16000 
21.938,78€ a la partida 20.934.12000 
7.130,10€ a la partida 20.934.16000 

 
Aquests nomenaments suposaran un increment de les despeses 
pressupostades per a l’exercici 2015 de 29.068,88€, que es consignaran a les 
partides 07.169.12000 la quantitat de 21.938,78€ i a la partida 07.169.16000 la 
quantitat de 7.130,10 €, que es carregaran a les partides que correspongui del 
Capítol I prèvia modificació del pressupost vigent. 
 
SEGON. Acordar la contractació com a personal laboral indefinit en el càrrec 
d’Operari Agrupació Professional, dels 6 candidats que van obtenir la major 
puntuació en el procés de selecció, concurs-oposició. 

 
El cost d’aquests nomenaments aniran a càrrec de les partides pressupostàries 
següents: 

97.613,60€ a la partida 53.169.12000 
36.117,03€ a la partida  53.169.16000 
19.522,72€ a la partida 10.430.12000 
  7.223,40€ a la partida 10.430.16000 

 
Aquests nomenaments suposaran un increment de les despeses 
pressupostades per a l’exercici 2015 de 133.730,63€, que es consignaran a les 
partides 53.169.2000 la quantitat 78.090,88 i de 28.893,63€  a la partida 
53.169.16000 i la quantitat de 19.522,72 € que es consignaran a la partida 
10.430.12000 i la quantitat de 7.223,40 € a la partida 10.430.1600, que es 
carregaran a les partides que correspongui del Capítol I prèvia modificació del 
pressupost vigent. 
 
TERCER.  Acordar el nomenament de funcionària de carrera com a Tècnica 
Auxiliar C1, Escala Administració Especial, sub-escala Tècnica Auxiliar de la 
candidata proposada pel Tribunal qualificador i que va obtenir la major 
puntuació del procés de selecció, concurs-oposició. 
 
Aquest nomenament no suposarà cap increment del pressupost, atès que 
quedarà suprimit el complement per realitzar tasques superior categoria que 
estava percebent la funcionària. 
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QUART. Acordar la modificació del contracte del treballador d’Oficial de 1ª, 
corresponent al grup C2, atès que és el candidat proposat pel Tribunal 
qualificador i que ha obtingut la major puntuació en el procés de selecció 
d’Oficial de 1a. Declarar deserta l’altra plaça convocada d’Oficial de 1a. 
Aquesta modificació contractual no suposarà cap increment del pressupost, 
atès que deixarà de percebre els complements presencials de treballs de 
superior categoria que habitualment percebia el treballador i el complement 
personal transitori. 

 
CINQUÈ. Acordar la modificació  el contracte del treballador amb la categoria 
laboral d’Oficial de 2ª , corresponent al grup C2, atès que és un dels candidats 
proposats pel Tribunal qualificador i que ha obtingut la major puntuació en el 
procés de selecció d’Oficial de 2a. Aquesta modificació contractual no suposarà 
cap increment del pressupost, atès que deixarà de percebre el complement 
presencial de treballs de superior categoria que habitualment percebia el 
treballador. 

 
SISÈ. Acordar la modificació del contracte del treballador amb la categoria 
laboral d’Oficial de 2ª, corresponent al grup C2,  atès que és un dels candidats 
proposats pel Tribunal qualificador i que ha obtingut la major puntuació en el 
procés de selecció d’Oficial de 2a. Declarar desertes les altres 3 places d’Oficial 
de 2a. Aquesta modificació contractual no suposarà cap increment del 
pressupost, atès que deixarà de percebre el complement presencial de treballs 
de superior categoria que habitualment percebia el treballador. 

 
SETÈ. Traslladar als/les treballadors/res interessats els acords adoptats 
anteriorment.” 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

7. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. RATIFICAR EL DECRET 
D’ALCALDIA DE DATA 15 DE GENER DE 2015 DE 
L’ADJUDICACIÓ PER CONCURS DE LES LLICÈNCIES VACANTS 
PER EXERCIR LA VENDA NO SEDENTÀRIA AL MERCADAL DE 
MAR DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“ÚNIC. Ratificar el decret d’alcaldia del dia 15 de gener de 2015, que diu 
literalment el següent: 
 
“Relació de fets 
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Vist que en data 1 d’abril de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar 
inicialment les bases reguladores del concurs per a l’adjudicació de llicències 
de venda dels llocs vacants dels mercadals de Vilanova i la Geltrú. 
 
Vist que en data 3 de juny de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la 
convocatòria del concurs per a l’adjudicació de les llicències de venda dels llocs 
vacants dels mercadals de Vilanova i la Geltrú. 
 
Vist que el dia 26 de novembre de 2014 l’Alcaldessa va resoldre amb un decret 
adjudicar les parades al Mercadal de Mar, i ratificat per la Junta de Govern 
Local el dia 2 de desembre de 2014. 
 
Vist que dos d’aquests adjudicataris (parades núm. 5 i núm. 26) han renunciat a 
tenir la parada i vist l’informe tècnic de valoració de les sol·licituds presentades, 
i de conformitat amb la proposta d’adjudicació de les parades del Mercadal de 
Mar que realitza. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Llei 30/1992 de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del 
Procediment Administratiu Comú; Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre 
comerç interior; Decret 336/1988, de 17 d'octubre, que aprova el reglament de 
patrimoni dels ens locals de Catalunya i demés legislació concordant. 
 
2. Reglament dels mercats de venda no sedentària aprovat inicialment pel Ple 
de l’Ajuntament en data 6 de maig de 2013 i de manera definitiva el 19 de juliol 
de 2013, havent estat publicat al BOPB el passat 5 d’agost. 
 
3. Article 53.1.r del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril) i el Decret de delegació 
d’atribucions de l’Alcalde a la Junta de Govern Local de data 21 de juny de 
2007. 
 
Per això, RESOLC: 
 
PRIMER. Adjudicar les parades següents al Mercadal de Mar: 
 
SEGON. Ratificar aquesta resolució per la propera Junta de Govern Local. 
 
TERCER. Notificar la present resolució a les persones interessades 
 
Ho mana i signa l’alcaldessa, davant meu, el secretari.” 
 
NÚM. PARADA    NIF                    METRES        GRUP  PRODUCTE 
5            X1425761Z 7      01                 FRUITA I VERDURA 
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26                           76207954F 6       02               GANIVETS I  TISSORES  
                                                                               (ESMOLAT) 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

8. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
SOL·LICITUD DE LA DISTRIBUCIÓ DELS SERVEIS DE 
TEMPORADA 2015 I AUTORITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ DEL 
DOMINI PÚBLIC MARÍTIMO-TERRESTRE A LES PLATGES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. APROVAR la sol·licitud de la distribució dels serveis temporada per 
a l’any 2015 i de l’ocupació del domini públic maritimoterrestre del Pla d’Usos a 
la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
SEGON. Notificar a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
l’acord de la Junta de Govern Local.” 
 

9. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVAR, SI ESCAU, LA 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’HORARI D’HIVERN DE LA 
CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DEL 
QUIOSC-BAR-CAFETERIA, LAVABOS I RECINTE ADJACENT 
DEL PARC DE RIBES ROGES. 

 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 

10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR EL CERTIFICAT 
D’OBRES NÚM. 2 A FAVOR D’OBRAS QUINTANA, SA, PER 
ADEQUACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA PER AL BANC 
D’ALIMENTS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a treballs 
efectuats el mes de desembre de 2014, a favor de l’empresa OBRAS 
QUINTANA, SA, amb CIF: A08397119 i domicili a l’avinguda de Cubelles, núm. 
56 bxs., 08800 Vilanova i la Geltrú,  per les obres de projecte “Adequació del 
local en planta baixa de l’antic economat de la Pirelli per a ubicar el servei social 
del Banc d’Aliments”, corresponent a la factura  núm.07/15  per un import de 
NOU MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS  CÈNTIMS 
(9.838,32 €) amb el 21 per cent de l’IVA inclòs. 
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SEGON. Aquest import es farà efectiu quant a 48.000 euros amb càrrec a la 
partida 35,231,2279901 i la resta a la partida 35,231,2279900 del vigent 
Pressupost Municipal.” 
 

11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ DEL PLA DE 
DESPLEGAMENT D’ESTESA DE FIBRA ÒPTICA FINS A LA LLAR 
(FTTH) DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PRESENTAT PER JAZZ 
TELECOM S.A.U. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.  Aprovar el Pla de Desplegament d’estesa de fibra òptica fins a la llar 
(FTTH) a Vilanova i la Geltrú, presentat per JAZZ TELECOM S.A.U., de 
conformitat amb l’article 34, apartat 6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de 
Telecomunicacions. 

La proposta de desplegament de la fibra òptica es farà amb el mínim impacte visual pel 
que fa al desplegament de fibra òptica per l’exterior dels edificis (façanes), i es farà 
soterrada en aquells trams on existeixi xarxa soterrada i en aeri únicament en aquells 
punts on no existeixi la xarxa soterrada, sempre seguin els traçats prèviament existents 
d’acord amb allò que estableix l’article 34.5 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de 
Telecomunicacions.  

Així mateix, en compliment de l’establert a dit precepte, mentre estigui en 
execució i desenvolupant-se aquest pla de desplegament s’haurà de subjectar 
i/o ajustar també al contingut i haurà de respectar les condicions tècniques que 
siguin exigides mitjançant reial decret acordat en Consell de Ministres. 
 
SEGON. Condicionar l’eficàcia del present acord al compliment dels requisits i 
condicions que a continuació es detallen, segons es deriva de l’informe tècnic  
dels serveis tècnics municipals incorporat a l’expedient: 
 
1.- A la presentació de plànols en planta a escala 1:2.500 que identifiquin el següent: 

� Xarxa existent de telecomunicacions de JAZZ TELECOM S.A.U., amb 
diferenciació del nivell de jerarquia de la xarxa, així com de si aquesta és aèria o 
soterrada. 

� Xarxa de desplegament de fibra òptica prevista per JAZZ TELECOM S.A.U., amb 
diferenciació del nivell de jerarquia de la xarxa, així com de si aquesta es preveu 
aèria o soterrada. 

� Identificació de cada un dels edificis que formen part del Pla especial i catàleg del 
Patrimoni històric-artístic i natural de Vilanova i la Geltrú pels que es prevegi el pas 
de fibra òptica, així com de les àrees catalogades com a casc històric pel mateix 
Pla especial i de catàleg, 

2.-  Caldrà presentar solucions constructives individualitzades a emprar per atendre el 
desplegament en el casc antic, en àrees catalogades, i cases i edificis protegits 
continguts el pla especial i catàleg del patrimoni històric-artistic i natural de 
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Vilanova i la Geltrú. Aquestes solucions hauran d’anar acompanyades de la 
documentació gràfica necessària i suficient que permeti garantir els condicionants 
de les fitxes de catàleg i  minimitzar el seu impacte visual, essent l’Ajuntament qui 
decidirà en cada cas la documentació a presentar, d’acord amb el que fixa 
l’informe tècnic. 

3.-  Caldrà justificar els criteris econòmics de la implantació, quan s’hagi de justificar 
que una determinada solució de desplegament individualitzada sigui 
econòmicament inviable, en el cas d’edificis protegits.  

4.-  El document caldrà que estigui degudament signat per tècnic competent en la 
matèria objecte del pla de desplegament.  

 
TERCER. Determinar que les obres de rases, cales, instal·lació o desmuntatge 
de suports (de fusta, formigó o similars), instal·lació d’armaris i pedestals, i 
altres obres similars, que hagin de ser realitzades per a l’execució del Pla de 
Desplegament aprovat, es troben subjectes al règim de declaració 
responsable, conforme amb el referit article 34.6 de la Llei de 
Telecomunicacions, tret d’aquelles que comportin una ocupació de béns de 
domini públic de forma fixa o afectin a béns de patrimoni històric-artístic, que 
estaran subjectes al règim de llicència urbanística. 
 
Les diferents declaracions responsables que es presentin hauran de contenir,  a 
més de les manifestacions establertes per la legislació aplicable, l’acreditació 
del compliment dels condicionants establerts en el punt SEGON del present 
acord, pel que fa a l’àmbit objecte de la declaració responsable de què es tracti, 
així com els següents compromisos: 
 
� Que es donarà compliment als requisits que resulten exigibles conforme a 

la normativa vigent per a la realització d’aquestes actuacions.  
� Que es disposa de tota la documentació tècnica que acredita el 

compliment del requisits establerts en la normativa, inclòs l’estudi (bàsic) 
de seguretat i salut. 

� Que es  tindrà especial cura amb la resta de serveis soterrats, dels que es 
disposarà de plànols de localització a peu d’obra i que es reposaran en 
cas que es vegin afectats. 

� Que per a qualsevol afectació de la calçada es marcarà amb disc el tall al 
paviment. 

� Que no s’iniciarà l’obra fins que no es disposi dels materials necessaris 
per a la completa reposició dels paviments. 

� Que es donarà compliment a les condicions tècniques que li siguin 
imposades en la sol·licitud d’ocupació de la via pública i que es complirà 
amb les condicions establertes en l’ordenança de qualitat de les obres a la 
via pública vigent en aquest municipi.  
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Pel que fa a la implantació dels elements de la nova xarxa de fibra òptica a 
desplegar, que es pretenguin instal·lar en sòl públic de forma fixa, com ara 
pedestals, caixes en pals, pals o altres elements similars, serà necessària 
l’obtenció de la preceptiva llicència municipal, i la documentació mínima que 
haurà d’aportar el seu sol·licitant haurà de ser la següent: 

� Breu memòria descriptiva de l’actuació, amb referència expressa al Pla de 
desplegament aprovat. 

� Un plànol de detall de l’emplaçament de dits elements en relació a la resta 
d’elements urbans de l’entorn (arbrat, mobiliari urbà, amplada de les voreres, 
etc.) 

� Estudi, o estudi bàsic, de seguretat i salut 

 
QUART. El Pla de desplegament de fibra òptica objecte d’aprovació únicament 
contempla desplegar la xarxa pública. Per tant, totes aquelles instal·lacions que 
no formin par de la xarxa pública se subjectaran a la tramitació i condicions 
d’instal·lació previstes en l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques 
pròpies dels edificis i construccions. 

 
CINQUÈ. JAZZ TELECOM S.A.U. haurà de respectar els edificis i zones 
catalogades que figuren al Pla especial i catàleg del Patrimoni històric-artístic i 
natural de Vilanova i la Geltrú, determinant-se en cada cas amb els tècnics 
municipals quina ha de ser la intervenció tècnica a realitzar pel desplegament 
proposat en els béns catalogats, quan sigui el cas. 
 
SISÈ. JAZZ TELECOM S.A.U. haurà de desmantellar la xarxa de coure existent 
en un termini màxim de SIS (6) MESOS, a comptar des de que aquesta quedi 
fora de servei.  
 
SETÈ. Per tal d’assegurar el correcte compliment del Pla de Desplegament 
aprovat i com a condició d’eficàcia d’aquest acord d’aprovació, JAZZ TELECOM 
S.A.U. haurà de dipositar a la Tresoreria municipal, en el termini màxim d’UN 
(1) MES, a comptar des de l’endemà de la notificació del present acord, una 
garantia per import de 15.000 EUROS (QUINZE MIL EUROS), mitjançant 
qualsevol de les formes admeses en la legislació aplicable en matèria de 
contractes del sector públic.  
 
Aquesta garantia serà retornada a JAZZ TELECOM S.A.U. una vegada 
s’acrediti a aquesta administració l’adequat compliment de les actuacions 
previstes en el Pla de Desplegament i a les diferents declaracions responsables 
que s’efectuïn en relació al mateix, previ informe favorable dels serveis tècnics 
municipals. 
 
VUITÈ. Advertir a JAZZ TELECOM S.A.U. que l’inici de les obres sense 
disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via pública està tipificat com 
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una sanció administrativa segons l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i que pot 
ser objecte de sanció, sens perjudici que l’ajuntament pugui també suspendre 
les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant.  
 
NOVÈ. Notificar el present acord a JAZZ TELECOM S.A.U., amb expressió dels 
recursos que siguin escaients.” 
 

12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVAR L’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE MENOR PER A SUBSTITUIR LA BOMBA DE 
CALOR DE LA CASA CONSISTORIAL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la Memòria valorada per a l’execució de les obres per 
substituir la bomba de calor de l’edifici de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú a 
la plaça de la Vila, núm. 8, redactada per part de l’enginyer tècnic municipal, per 
un import de quaranta-nou mil cinc-cents vuitanta-sis euros amb onze cèntims 
(49.586,11€) més deu mil quatre-cents tretze euros amb nou cèntims 
(10.413,09€) del 21 per cent de l’IVA fan un total de CINQUANTA-NOU MIL 
NOU-CENTS  NORANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS  (59.999,20€) 
amb el vint-i-u per cent de l’IVA inclòs.  
 
SEGON. Adjudicar el contracte menor per a la realització dels treballs 
consistents en “Substitució de la bomba de calor de l’edifici de la Casa 
Consistorial a la plaça de la Vila, 8” de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb 
l’informe tècnic emès per part de l’enginyer tècnic municipal senyor Jordi Miró, a 
l’empresa   NOUCLIMA, SA,  amb CIF: B-08898785 i domicili a l’avinguda del 
Garraf, núm.  27 entl.,   08800 Vilanova i la  Geltrú, per l’import de quaranta-cinc 
mil cinc cents euros (40.500€) més  vuit mil cinc-cents cinc euros (8.505€) del 
21 per cent de l’IVA, que  fan un total de quaranta-nou mil cinc euros   
(49.005€).    
 
TERCER. Aquest import anirà a càrrec de la partida  53,155,61910 (Gestió 
patrimoni i reparació immobles)   del Pressupost d’Inversions Municipal.” 
 

13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA A EL 
PEIXITO SEMPRE BO, SL, PER A CONSTRUIR UN ENTRESOLAT 
A LA NAU INDUSTRIAL SITUADA AL PTGE. DE JOAQUIM 
BLUME, NÚM. 2. (1058/2014). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per EL PEIXITO SEMPRE BO, SL, B6625109-1, per a  construir un 
entresolat a la nau industrial, al passatge de Joaquim Blume, núm. 2, 
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(Exp.001058/2014-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnics i jurídic favorables. 
 

14. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA A 
COMUNITAT DE PROPIETARIS, PER A INSTAL·LAR ASCENSOR 
A LA PLAÇA ADARRÓ, NÚM. 4. (952/2014). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per COMUNITAT DE PROPIETARIS DE PL. ADARRO, NÚM. 4 
INT., NIF: H5873094-6, per a incorporar un ascensor a l'edifici plurifamiliar, 
situat a la plaça Adarró, núm. 4 int., (Exp.000952/2014-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

15. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET. 

 
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per 77090574W, per a legalitzar pèrgola amb lona i tendal al 

carrer d’Alexandre de Cabanyes, núm. 44, bxs. 1a. (773/2014 // 39/2014-DIS) 
 
2. Sol·licitud presentada per 27244998A, per a desmuntar una part del tancament 

d’alumini, al carrer de Tetuan, núm. 8. (975/2014-OBR // 8/2014-DIS) 
 
3. Sol·licitud presentada per INSTAL·LACIONS RAGAS, per a fer instal·lació interior 

de gas, a l’avinguda d’Eduard Toldrà, núm. 32. (1049/2014) 
 
4. Sol·licitud presentada per CANALITZACIONS DEL GARRAF, SL, per a legalitzar 

instal·lació interior de gas al carrer dels Lilàs, núm. 15. (1054/2014) 
 
5. Sol·licitud presentada per 52427382D, per a obrir rasa d’1m per a connexió de 

servei telefònic, a la ronda Ibèrica, núm. 257. (1068/2014) 
 
6. Sol·licitud presentada per H63324610, per a fer reparació puntual de façana al 

carrer de Ramon Muntaner, núm. 18. (1074/2014) 
 
7. Sol·licitud presentada per 38252658R, per a rehabilitar edifici plurifamiliar de 

PB+3PP+PSCO, per a rehabilitar edifici plurifamiliar de PB+3PP+PSCO, al carrer 
de Pàdua, núm. 27. (1087/2014) 

 
8. Sol·licitud presentada per H60959632, per a reparar i pintar façana al carrer del 

Correu, núm. 93. (1099/2014) 
 
9. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a adequació de 

rampa d’accés a l’avinguda d’Eduard Toldrà, núm. 22C. (1106/2014) 
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10. Sol·licitud presentada per 36237739C, per a rehabilitar porxo, al passeig de Ribes 

Roges, núm. 15. (1/2015) 
 
11. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar i pintar 

façana a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 161, Esc. A. (3/2015) 
 
12. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 2 m per a 

connexió de servei de gas, a l’avinguda d’Eduard Toldrà, núm. 32. (887/2014) 
 
13. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa d’1m per a 

connexió de servei de gas, al carrer dels Lilàs, núm. 15. (1089/2014) 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per GSG NINE FIFTEEN, SL, per a instal·lar aplacat 

d’alumini i retolació per activitat a l’avinguda d’Eduard Toldrà, núm. 32. 
(1086/2014) 

 
2. Sol·licitud presentada per BANC DE SABADELL, per a reforma interior d’oficina 

bancària, al carrer de l’Aigua, núm. 121. (1112/2014) 
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals 
  
1. Sol·licitud presentada per LA TASQUITA DE RUBEN, SCP, per fer obres 

d’adequació per reformar un bar restaurant i instal·lar el tub d’extracció a 
l’avinguda de Francesc Macià, núm. 126-128. (494/14) 

  
2. Sol·licitud presentada per 43437383-C, per fer obres d’adequació de local per 

instal·lar una gelateria amb degustació (bar) a la plaça de les Cols, núm. 20. (exp. 
obres 1081/2014) 

 
16. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

RELACIÓ DE LES COMUNICACIONS PRÈVIES I 
DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER 
L’INTERESSAT. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local del dia 27/1/2014 de la relació de 
comunicacions prèvies i declaracions responsables presentades per 
l’interessat. 

OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Sol·licitud presentada per EVMG, CB, per a primera ocupació de la nau destinada a 

supermercat, a la ronda Ibèrica, núm. 69. (1052/2014 // 703/2013) 
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2. Sol·licitud presentada per 47630415Z, per a primera ocupació de la reforma i 
ampliació de l’habitatge unifamiliar de PB+1PP, situat al carrer de Puig i Cadafalch, 
núm. 17. (1043/2014 // 681/2012) 

 
3. Sol·licitud presentada per 658916053, per a primera ocupació del canvi d’ús de 

local a habitatge, al carrer de Josep Coroleu, núm. 32, bxs. (985/2014 // 316/2014) 
 
4. Sol·licitud presentada per UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, per a 

primera ocupació del túnel de calibració i monotorització acústica, a la zona 
portuària. (7/2015 // 880/2013) 

 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Comunicació presentada per 46713045-E, per instal·lar una botiga de roba i 

complements per a nens al carrer dels Col·legi, núm. 35, bxs.6a. (exp. act 536/14). 
 
2. Comunicació presentada per 52425177-N, per instal·lar una consulta terapeuta al 

carrer de les Germanes  Rosell, núm. 14. (exp. act 537/14). 
 
3. Comunicació presentada per MAC BARCELONA, SCP, per canvi de nom d’una 

botiga de roba al carrer dels Caputxins, núm. 24. (exp. act 548/14) 
 
4. Comunicació presentada per SPICA SOFTWARE, SL, per instal·lar una oficina 

d’informàtica al carrer de la Mare d’Isabel Ventosa, núm. 4, bxs. 1a. (exp. act 
540/14) 

 
5. Comunicació presentada per EL MERCAT DE L’AIGUA, SCP, per instal·lar una 

activitat de venda d’articles de 2a. mà, al carrer de l’Aigua, núm. 58. (exp. act 
530/14) 

 
6. Comunicació presentada per 47639147Y, per instal·lar un despatx de grafisme i 

fotografia a la plaça de Soler i Gustems, núm. 19, 1er. (exp. act 554/14) 
 
7. Comunicació presentada per X4871891P, per instal·lar una activitat de venda 

d’alimentació al carrer de la Metal·lúrgia, núm. 4, local, 4. (Hipersimply) (exp. act 
557/14) 

 
8. Comunicació presentada per GARRAF EVENTS & AUDIOVISUALS, SLU, per 

instal·lar un magatzem i exposició de material audiovisual i instruments musicals a 
la ronda d’Europa, núm.  74. (exp. act 547/14) 

 
9. Comunicació presentada per HF EUROPA, SCP, per instal·lar una botiga de roba 

al carrer dels Caputxins, núm. 40, bxs. 1a. (exp. act 529/2014) 
 
10. Comunicació presentada per GREEN VINTAGE FLOWER, SCP, per instal·lar una 

floristeria i venda de regals al carrer de Manuel de Cabanyes, núm. 2, local B. (exp. 
545/2014) 
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11. Comunicació presentada per instal·lar un herbolari a l’av. de Jaume Balmes, núm. 

12, bxs. 2a. (exp. 544/2014) 
  
REPAR 

 
1. Comunicació presentada per LA MATINADA FM, SCP, per canvi de nom de 

l’activitat de restaurant a la rambla de Salvador Samà, núm. 62. (exp. act 201/14). 
 
2. Comunicació presentada per 77298382-M, per canvi de nom de l’activitat de bar al 

carrer de l’Aigua, núm. 157.  (exp. act 522/2014).  
 

URGÈNCIA 
 

PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes: 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no ha pogut ser objecte 
d’estudi permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament 
jurídic de conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987, de 18 de setembre i 
als efectes d’allò que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, llevat els casos en que porti incorporat l’informe jurídic. 
 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
ALCALDIA 

 
SECRETARIA GENERAL.  
 

17. FE PÚBLICA. RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DE 
L’ACTA DE LA JGL DE DIA 23-12-2014 I EN RELACIÓ AL PUNT 
DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA, SOBRE 
ELS ACORDS DELS TEMES PENDENTS EN MATÈRIA DE 
VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL, SEGONS ELS PACTES 
D’ABRIL 2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Relació de fets 
 
Per errada material es va transcriure a l’acta de la Junta de Govern Local 
de dia 23-12-2014, el primer punt de la proposta següent, que s’havia 
retirat amb anterioritat al debat. 
 
“Relació de fets 
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En data 16 de desembre de 2014 la Junta de Govern Local va tancar la resolució d’un 
elevat percentatge d’expedients tractats per la Comissió de Seguiment de la Valoració 
de Llocs de Treball. 
 
Han quedat pendents de resoldre els expedients relatius als llocs de treball de la 
Policia Local i la determinació dels factors de dedicació de determinats llocs de treball 
que no es poden valorar segons el Manual de Valoració de Llocs de Treball. 
 
Fonaments de dret 
 
Es considera procedent resoldre amb caràcter provisional fins que es produeixi la 
resolució definitiva en matèria de valoració de llocs de treball atorgar complements que 
retribueixin la dedicació de diferents llocs de treball, els quals s’indicaran a la part 
dispositiva, amb els imports i condicions corresponents i tots supeditats a la resolució 
definitiva que s’adopti en matèria de valoració de llocs de treball. 
 
Per tot això,  la Junta de Govern Local 
 
ACORDA: 
 
“PRIMER. Concedir els complements que es relacionen a continuació, amb caràcter 
provisional fins que es resolgui la valoració de llocs de treball i supeditat, en tot cas, al 
resultat dels procediments judicials en matèria de plusos i complements. El cost de tots 
el complements atorgats en aquest primer apartat ascendeix a 209.154,96€ de sou 
brut més 62.746,49€ de Seguretat Social: 

 
1.1. Als agents i caporals que formen part de la Unitat de Trànsit i de la Unitat 

d’Atestat, inclosos els agents que imparteixen l’Educació Viària a les Escoles 
Municipals, un complement presencial de 12,80€ bruts per dia de treball. La 
concessió d’aquest complement impedirà el cobrament de qualsevol altre tipus 
de plus i/o complement (jornada partida, penositat, tornicitat, festius, 
dissabte/diumenge i nocturnitat). 

 
1.2. Als agents que formen part de l’OAC de la Policia Local un complement de 

212,36€ bruts mensuals per dotze pagues, que retribuirà la dificultat tècnica de 
les tasques que desenvolupen. La concessió d’aquest complement impedeix el 
pagament de qualsevol altre tipus de plus i/o complement (jornada partida, 
penositat, tornicitat, festius, dissabte/diumenge i nocturnitat). 

 
1.3. Als agents i caporal de barri, un complement de penositat presencial de 4€ bruts 

per cada dia de treball que sigui en jornada partida i de 2 € bruts per cada dia de 
treball que sigui al matí o a la tarda. A més a més, cobraran el plus de jornada 
partida que ja tenen establert. 

 
1.4. Als sergents de la Policia Local un complement presencial de 60€ bruts per cada 

dia que es faci reunió de coordinació de 4 hores i ja s’hagi realitzat la jornada 
ordinària de treball, en concepte de retribuir les hores que realitzen fora del seu 
horari normal de treball, amb la limitació d’una reunió setmanal. 
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1.5. Al sotsinspector de la Policia Local un complement presencial de 87,70€ bruts 
per cada dia que es faci reunió de coordinació de 4 hores i ja s’hagi realitzat la 
jornada ordinària de treball, en concepte de retribuir les hores que realitza fora 
del seu horari normal de treball, amb la limitació d’una reunió setmanal. 

 
Segon. Concedir provisionalment uns complements per retribuir els aspectes de 
dedicació no contemplats en el Manual de Valoració, del llocs de treball tractats a la 
Comissió de Valoració i que han passat tot el procediment, fins que es determini 
l’import que s’ha d’incrementar en el Complement Específic per la Comissió de 
Valoració, segons el detall següent: 
 
2.1. Tècnic/a Mig d’Enginyeria A2-23 amb 379 punts. Abonar un complement per 

disponibilitat de treballs en horaris nocturns i caps de setmana de 1.360,80€ 
anual. De manera que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 31 de desembre les 
quantitats següents: 

 

•   a la partida 04.920.15002 l’import de 777,14€ corresponent al sou. 

•   a la partida 04.920.1600004 l’import de 252,57€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 
2.2. Cap de la Unitat Administrativa de la Policia Local C1-20 amb 252 punts. Abonar 

un complement per l’exigència de disponibilitat, treballar tardes pactades i assistir 
a reunions de treball i coordinació de 1.360,80€ anual. De manera que s’haurà 
d’abonar del 10 de juny a 31 de desembre les quantitats següents: 

 

• a la partida 04.920.15002 l’import de 777,14€ corresponent al sou. 

• a la partida 04.920.1600004 l’import de 252,57€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 
2.3. Inspector de Serveis Viaris C1-19 amb 219 punts (funcions de gestió 

d’incidències). Abonar un complement per l’exigència de disponibilitat, treballar 
tardes pactades i solucionar incidències fora de l’horari habitual de 1.360,80€ 
anual. De manera que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 31 de desembre les 
quantitats següents: 

 

• a la partida 04.920.15002 l’import de 777,14€ corresponent al sou. 

• a la partida 04.920.1600004 l’import de 252,57€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 
2.4. 2 Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-20 amb 239 punts que han passat a 

Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-21 amb 283 punts amb funcions de 
Coordinació. Abonar un complement per l’exigència de reunions fora de l’horari 
de treball, de les funcions de supervisió i coordinació fora de l’horari habitual i per 
les activitats programades a les tardes i els caps de setmana fora de l’horari 
habitual de 1.947,12€ anual. De manera que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 
31 de desembre les quantitats següents: 

 

• a la partida 04.920.15002 l’import de 3.894,24€ corresponent al sou.  
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• a la partida 04.920.1600004 l’import de 1.265,631€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 
2.5. 1 Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-20 amb 239 punts que han passat a 

Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-21 amb 283 punts. Abonar un 
complement per l’exigència de disponibilitat, d’activitats programades a les tardes 
i els caps de setmana fora de l’horari habitual de 1.360,80€ anual. De manera 
que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 31 de desembre les quantitats següents: 

 

• a la partida 04.920.15002 l’import de 777,14€ corresponent al sou. 

• a la partida 04.920.1600004 l’import de 252,57€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 
2.6. 1 Auxiliar Tècnic/a de Convivència i Equitat C2-16 amb 151 punts que ha passat 

a Tècnic Auxiliar de Convivència i Equitat C1-17 amb 178 punts. Abonar un 
complement per l’exigència de disponibilitat, d’activitats programades a les tardes 
i els caps de setmana fora de l’horari habitual de 1.360,80€ anual. De manera 
que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 31 de desembre les quantitats següents: 

 

• a la partida 04.920.15002 l’import de 777,14€ corresponent al sou. 

• a la partida 04.920.1600004 l’import de 252,57€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 
SEGON.  Acceptar el compromís de convocar la Comissió de Valoració de llocs de 
treball per negociar els imports definitius d’aquests aspectes de dedicació i aplicar-los 
al Complement Específic. 
 
TERCER. Viabilitat econòmica és la que consta en cada apartat de la part dispositiva 
d’aquesta resolució. 
 
QUART. Traslladar als/les treballadors/es interessats/des els acords adoptats 
anteriorment. 
 
CINQUÈ. Ratificar pel ple a la propera sessió que es celebri.” 

 
 
Que per errada material es va transcriure a l’acta el primer punt: 
 
“PRIMER. Concedir els complements que es relacionen a continuació, amb caràcter 
provisional fins que es resolgui la valoració de llocs de treball i supeditat, en tot cas, al 
resultat dels procediments judicials en matèria de plusos i complements. El cost de tots 
el complements atorgats en aquest primer apartat ascendeix a 209.154,96€ de sou 
brut més 62.746,49€ de Seguretat Social: 

 
1.1 Als agents i caporals que formen part de la Unitat de Trànsit i de la Unitat d’Atestat, 

inclosos els agents que imparteixen l’Educació Viària a les Escoles Municipals, un 
complement presencial de 12,80€ bruts per dia de treball. La concessió d’aquest 
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complement impedirà el cobrament de qualsevol altre tipus de plus i/o complement 
(jornada partida, penositat, tornicitat, festius, dissabte/diumenge i nocturnitat). 

 
1.2 Als agents que formen part de l’OAC de la Policia Local un complement de 212,36€ 

bruts mensuals per dotze pagues, que retribuirà la dificultat tècnica de les tasques 
que desenvolupen. La concessió d’aquest complement impedeix el pagament de 
qualsevol altre tipus de plus i/o complement (jornada partida, penositat, tornicitat, 
festius, dissabte/diumenge i nocturnitat). 

 
1.3 Als agents i caporal de barri, un complement de penositat presencial de 4€ bruts 

per cada dia de treball que sigui en jornada partida i de 2 € bruts per cada dia de 
treball que sigui al matí o a la tarda. A més a més, cobraran el plus de jornada 
partida que ja tenen establert. 

 
1.4 Als sergents de la Policia Local un complement presencial de 60€ bruts per cada 

dia que es faci reunió de coordinació de 4 hores i ja s’hagi realitzat la jornada 
ordinària de treball, en concepte de retribuir les hores que realitzen fora del seu 
horari normal de treball, amb la limitació d’una reunió setmanal. 

 
1.5 Al sotsinspector de la Policia Local un complement presencial de 87,70€ bruts per 

cada dia que es faci reunió de coordinació de 4 hores i ja s’hagi realitzat la jornada 
ordinària de treball, en concepte de retribuir les hores que realitza fora del seu 
horari normal de treball, amb la limitació d’una reunió setmanal.” 

 
de la proposta que s’havia retirat amb anterioritat al debat i la proposta 
restant i d’acord amb allò que disposa l’article 105 i ss de la Llei 30/1992 
de Règim Jurídic de les administracions publiques i règim jurídic comú, el 
text definitiu aprovat es el següent: 
 
 
Per tot això la Junta de Govern Local,  
 
ACORDA: 
 
“PRIMER. Rectificar l’error material de l’acta de la Junta de Govern Local de dia 
23 de desembre de 2014, que es va produir en el punt núm. 6 de l’ordre del dia 
el qual  quedarà redactat de la manera següent: 
 
Relació de fets 
 
En data 16 de desembre de 2014 la Junta de Govern Local va tancar la 
resolució d’un elevat percentatge d’expedients tractats per la Comissió de 
Seguiment de la Valoració de Llocs de Treball. 
 
Han quedat pendents de resoldre els expedients relatius als llocs de treball de 
la Policia Local i la determinació dels factors de dedicació de determinats llocs 
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de treball que no es poden valorar segons el Manual de Valoració de Llocs de 
Treball. 
 
Fonaments de dret 
 
Es considera procedent resoldre amb caràcter provisional fins que es produeixi 
la resolució definitiva en matèria de valoració de llocs de treball atorgar 
complements que retribueixin la dedicació de diferents llocs de treball, els quals 
s’indicaran a la part dispositiva, amb els imports i condicions corresponents i 
tots supeditats a la resolució definitiva que s’adopti en matèria de valoració de 
llocs de treball. 
 
Per tot això,  la Junta de Govern Local 
 
ACORDA: 
 
“PRIMER. Concedir provisionalment uns complements per retribuir els 
aspectes de dedicació no contemplats en el Manual de Valoració, del llocs de 
treball tractats a la Comissió de Valoració i que han passat tot el procediment, 
fins que es determini l’import que s’ha d’incrementar en el Complement 
Específic per la Comissió de Valoració, segons el detall següent: 
 

1.1  Tècnic/a Mig d’Enginyeria A2-23 amb 379 punts. Abonar un complement 
per disponibilitat de treballs en horaris nocturns i caps de setmana de 
1.360,80€ anual. De manera que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 31 de 
desembre les quantitats següents: 

 

•   a la partida 04.920.15002 l’import de 777,14€ corresponent al sou. 

•   a la partida 04.920.1600004 l’import de 252,57€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 

1.2  Cap de la Unitat Administrativa de la Policia Local C1-20 amb 252 punts. 
Abonar un complement per l’exigència de disponibilitat, treballar tardes 
pactades i assistir a reunions de treball i coordinació de 1.360,80€ anual. De 
manera que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 31 de desembre les 
quantitats següents: 

 

• a la partida 04.920.15002 l’import de 777,14€ corresponent al sou. 

• a la partida 04.920.1600004 l’import de 252,57€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 

1.3  Inspector de Serveis Viaris C1-19 amb 219 punts (funcions de gestió 
d’incidències). Abonar un complement per l’exigència de disponibilitat, 
treballar tardes pactades i solucionar incidències fora de l’horari habitual de 
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1.360,80€ anual. De manera que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 31 de 
desembre les quantitats següents: 

 

• a la partida 04.920.15002 l’import de 777,14€ corresponent al sou. 

• a la partida 04.920.1600004 l’import de 252,57€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 

1.4    2 Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-20 amb 239 punts que han 
passat a Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-21 amb 283 punts amb 
funcions de Coordinació. Abonar un complement per l’exigència de 
reunions fora de l’horari de treball, de les funcions de supervisió i 
coordinació fora de l’horari habitual i per les activitats programades a les 
tardes i els caps de setmana fora de l’horari habitual de 1.947,12€ anual. 
De manera que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 31 de desembre les 
quantitats següents: 

 

• a la partida 04.920.15002 l’import de 3.894,24€ corresponent al sou.  

• a la partida 04.920.1600004 l’import de 1.265,631€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 

1.5  1 Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-20 amb 239 punts que han 
passat a Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-21 amb 283 punts. 
Abonar un complement per l’exigència de disponibilitat, d’activitats 
programades a les tardes i els caps de setmana fora de l’horari habitual de 
1.360,80€ anual. De manera que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 31 de 
desembre les quantitats següents: 

 

• a la partida 04.920.15002 l’import de 777,14€ corresponent al sou. 

• a la partida 04.920.1600004 l’import de 252,57€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 

1.6  1 Auxiliar Tècnic/a de Convivència i Equitat C2-16 amb 151 punts que ha 
passat a Tècnic Auxiliar de Convivència i Equitat C1-17 amb 178 punts. 
Abonar un complement per l’exigència de disponibilitat, d’activitats 
programades a les tardes i els caps de setmana fora de l’horari habitual de 
1.360,80€ anual. De manera que s’haurà d’abonar del 10 de juny a 31 de 
desembre les quantitats següents: 

 

• a la partida 04.920.15002 l’import de 777,14€ corresponent al sou. 

• a la partida 04.920.1600004 l’import de 252,57€ corresponent a la 
Seguretat Social. 

 

SEGON.  Acceptar el compromís de convocar la Comissió de Valoració de llocs 
de treball per negociar els imports definitius d’aquests aspectes de dedicació i 
aplicar-los al Complement Específic. 
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TERCER. Viabilitat econòmica és la que consta en cada apartat de la part 
dispositiva d’aquesta resolució. 
 
QUART. Traslladar als/les treballadors/es interessats/des els acords adoptats 
anteriorment. 
 
CINQUÈ. Ratificar pel ple a la propera sessió que es celebri.” 
 

18. CONTRACTACIÓ. INCOACIÓ D’EXPEDIENT INFORMATIU EN 
RELACIÓ ALS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ DE L’IMET. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la incoació d’un expedient informatiu en relació als 
contractes de l’Imet de més de 18.000 euros, anys 2003-2011. 
 
SEGON. Aprovar el nomenament com a instructor al lletrat consistorial i 
responsable del servei de contractació i com a secretari personal administratiu 
de secretaria.  
 
TERCER. Incorporar a l’expedient els informes existents de la gerència de 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) relatius a la qüestió plantejada 
als antecedents, així com requerir-li el lliurament a l’instructor de tots els 
expedients de contractació existents dels períodes 2003/2011, degudament 
folrats i indexats. 
 
QUART. Notificar el present acord a la gerència i posteriorment a la secretaria i 
intervenció de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) al objecte de que 
en el termini de QUINZE (15) dies naturals emetin informe en relació als 
contractes relacionats a la part expositiva durant els períodes 2003/2011, 
remetent-los en dit termini a l’Instructor. 
 
CINQUÉ. Notificar el present acord a la resta d’interessats.” 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 10 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                              Isidre Martí Sardà 
 
 


