ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3 DE
MAIG DE 2016
Acta núm. 18
ASSISTENTS:
NEUS LLOVERAS MASSANA
GLÒRIA GARCÍA PRIETO
TERESA LLORENS I CARBONELL
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
GISELA VARGAS I REYES
SECRETARI
ISIDRE MARTÍ SARDÀ
INTERVENTOR
CÉSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
Assisteix a la mateixa reunió la regidora Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL i la Sra. NÚRIA
BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF.
La regidora Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA excusa la seva assistència.
La reunió s’efectua en primera convocatòria.

I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions
respectives, s’adopten els acords següents:
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
SECRETARIA GENERAL
1. FE PÚBLICA I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 D’ABRIL DE 2016.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 26 d’abril de 2016 per unanimitat dels
assistents.
2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 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. EXP. NÚM.
031/2014-CONT.
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S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER.- PRORROGAR el contracte pel període d’un any més (del 15 de maig de
2016 al 14 de maig de 2017) per l’import anual màxim estimat de 10.545,15 €, més 10%
d’IVA i segons els següents preus unitaris i proposta que l’adjudicatari va presentar en la
seva oferta:
- preu unitari garrafa: 3,85 €
- preu unitari higienització font: 0,00 €
- subministrament gratuït de 600 ampolles de 2 litres o 800 ampolles d’1,5 litres
La despesa anirà imputada a l’aplicació pressupostària 02.9200.2200001 de l’exercici
2016 i a l’aplicació de l’exercici 2017 que s’habiliti a tal efecte.
TERCER.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte, que s’adjunta com a Annex.
QUART.- Notificar aquest acord a AQUADIRECT BLUE PLANET, SL amb domicili a C/
Cèsar Martinell Brunet, 30 (P.I. Rubí Sud), 08191 Rubí, i CIF B-62117783.
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa,
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha
dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o
bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
SETÈ.- Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància
en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que
suspengui els terminis dels recursos corresponents.”
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3. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA
GELTRÚ. EXP. NÚM. 025/2013-CONT.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER.- PRORROGAR el contracte pel període d’un any més (del 15 de maig de
2016 al 14 de maig de 2017) per l’import anual de 42.877,69€ de base imposable més
12.000,00€ exempts d’IVA i, per tant, 9.006,41€ d’IVA, que fan un total de 63.882,00€.
La despesa anirà imputada a l’aplicació pressupostària 08.3272.2279902 de l’exercici
2016 i a l’aplicació de l’exercici 2017 que s’habiliti a tal efecte.
TERCER.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte, que s’adjunta com a Annex.
QUART.- Notificar aquest acord a GESTIÓ DEL CANVI, SCP amb domicili a Baixada
de la Plana, 37, esc. A, entresol porta 2, 08032 Barcelona i CIF J-66203332.
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa,
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha
dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o
bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
SETÈ.- Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància
en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que
suspengui els terminis dels recursos corresponents.”
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4. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD
DE
RESOLUCIÓ
D’EXPEDIENT
SANCIONADOR
AMB
REFERÈNCIA 000151/2015-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA
I LA GELTRÚ, PER PINTAR GRAFFITIS A LA VIA PÚBLICA, EN DATA
07/11/2015.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI 52429899-L, la sanció de multa de
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 20.2 de l’ordenança de Mesures
per a fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú, per pintar graffitis a la
via pública, segons consta a l’expedient.
SEGON: REQUERIR a la persona titular del DNI 52429899-L, perquè faci efectiu el
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
No obstant, es reduirà en un 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució.
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
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5. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD
DE
RESOLUCIÓ
D’EXPEDIENT
SANCIONADOR
AMB
REFERÈNCIA 000148/2015-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA
I LA GELTRÚ, PER SATISFER LES NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA VIA
PÚBLICA, EN DATA 20/09/2015.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI 47836826-T, la sanció de multa de
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 20.2 de l’ordenança de Mesures
per a fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú, per pintar graffitis a la
via pública, segons consta a l’expedient.
SEGON: REQUERIR a la persona titular del DNI 47836826-T, perquè faci efectiu el
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
No obstant, es reduirà en un 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució.
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
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6. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT
SANCIONADOR REF. 000165/2014-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA
DE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA, EN DATA
13/06/2014.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER: Declarar la inadmissibilitat del RECURS DE REPOSICIÓ formulat per la
persona titular del DNI 49767880-C, contra la resolució de la Regidora de Serveis
Viaris i Mobilitat de data de data 25 de novembre de 2014 per extemporani.
SEGON: Declarar que l’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser
impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la notificació corresponent.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
TERCER. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels
organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui
els terminis dels recursos corresponents.
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, així com a l’instructor i a la
secretària de l’expedient.”
ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
7. ESTADÍSTICA. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE MESES I LOCALS
ELECTORALS CORRESPONENTS A CADA SECCIÓ ELECTORAL, PER LES
PROPERES ELECCIONS GENERALS 2016.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer.- Traslladar els Col·legis electorals que pertanyen als districtes 2 secció 1
meses A – B i C i el del districte 2 secció 4 meses A i B a l’ edifici de l’Institut Baix a
Mar dels Carrer de l’Àncora, 29.
Segon.-: Traslladar el Col·legi electoral que pertany al districte 1 secció 5 mesa U, a
l’edifici de la Biblioteca Joan Oliva, Plaça de la Vila, número 13.
Tercer.-: Aprovar els límits de les seccions Electorals, els seus locals i les meses
corresponents als col·legis electorals per a les properes Eleccions generals que tot
seguit es relacionen:
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Districte
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Secció
1
1
2
3
3
4
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11

Mesa
A
B
U
A
B
U
U
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

Lletres
A -K
L - Z
A -Z
A -K
L - Z
A -Z
A -Z
A -K
L - Z
A -K
L - Z
A -K
L - Z
A -K
L - Z
A - K
L -Z A - K
L -Z -

Local electoral
Institut Manuel de Cabanyes
Institut Manuel de Cabanyes
Escola Pompeu Fabra
Escola Pompeu Fabra
Escola Pompeu Fabra
Biblioteca Joan Oliva
Biblioteca Joan Oliva
IMET (antic CFO La Paperera)
IMET (antic CFO La Paperera)
Centre Cívic La Geltrú
Centre Cívic La Geltrú
IMET (antic CFO La Paperera)
IMET (antic CFO La Paperera)
Escola L’Aragai
Escola L’Aragai
Escola Pompeu Fabra
Escola Pompeu Fabra
Escola L’Aragai
Escola L’Aragai

Adreça local electoral
Av. Francesc Macià, 110
Av. Francesc Macià, 110
Rbla. Salvador Samà, 66
Rbla. Salvador Samà, 66
Rbla. Salvador Samà, 66
Pl. Vila, 13
Pl. Vila, 13
Carrer Unió, 81
Carrer Unió, 81
Pl.Associació d'Alumnes Obrers,1
Pl.Associació d'Alumnes Obrers,1
Carrer Unió, 81
Carrer Unió, 81
Carrer Doctor Zamenhof, 20
Carrer Doctor Zamenhof, 20
Rbla. Salvador Samà, 66
Rbla. Salvador Samà,66
Carrer Doctor Zamenhof, 20
Carrer Doctor Zamenhof, 20

Districte
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Secció
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
6
6
7
7

Mesa
A
B
C
A
B
A
B
A
B
U
A
B
A
B

Lletres
A - F
G- O
P- Z
A -K
L - Z
A -K
L -Z
A -K
L - Z
A- Z
A -K
L- Z
A -K
L - Z

Local electoral
Institut Baix a Mar
Institut Baix a Mar
Institut Baix a Mar
Casal d’Avis Can Pahissa
Casal d’Avis Can Pahissa
IMET ( antic CFO La Paperera)
IMET ( antic CFO La Paperera)
Institut Baix a Mar
Institut Baix a Mar
Escola L’Arjau
Escola Canigó
Escola Canigó
Escola L’Arjau
Escola L’Arjau

Adreça local electoral
Carrer Àncora, 29
Carrer Àncora, 29
Carrer Àncora, 29
Rbla. de la Pau, 44
Rbla. de la Pau, 44
Carrer Unió, 81
Carrer Unió, 81
Carrer Àncora, 29
Carrer Àncora, 29
Carrer Àncora, 28
Canigó, 4
Canigó, 4
Carrer Àncora, 28
Carrer Àncora, 28

Districte
3
3

Secció
1
2

Mesa
U
U

Lletres
A -Z
A -Z

Adreça local electoral
Carrer de Sant Joan 31
Pl.Associació d'Alumnes Obrers,1

3
3
3
3
Districte
4
4

3
4
4
5
Secció
1
2

U
A
B
U
Mesa
U
U

A -Z
A -K
L - Z
A -Z
Lletres
A -Z
A -Z

4
4
4
4
4
4
4

3
4
4
5
5
6
6

U
A
B
A
B
A
B

A
A
L
A
L
A
L

Local electoral
Casa Bultó ( Antics Jutjats )
Centre Cívic La Geltrú
Escola i Conservatori de Música Mestre
Montserrat
Escola Ginesta
Escola Ginesta
Centre Cívic Tacó
Local electoral
Casa Bultó (antics Jutjats)
Casa Bultó (antics Jutjats)
Escola i Conservatori de Música Mestre
Montserrat
Orfeó Vilanoví
Orfeó Vilanoví
La Baldufa Espai Municipal per a la Infància
La Baldufa Espai Municipal per a la Infància
Centre Cívic Sant Joan
Centre Cívic Sant Joan

-Z
-K
- Z
-K
- Z
-K
- Z
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Carrer Escorxador, 4
Av. Vilafranca del Penedès, 1
Av. Vilafranca del Penedès, 1
Av. Vilafranca Penedès, 26
Adreça local electoral
Carrer de Sant Joan 31
Carrer de Sant Joan 31
Carrer Escorxador,4
Carrer de la Església, 14
Carrer de la Església, 14
Carrer Pare Garí, 1
Carrer Pare Garí, 1
Carrer Josep Coroleu, 68
Carrer Josep Coroleu, 68

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

7
7
7
8
9
10
10
11
11
12
12
13
14
14
15
15
16

A
B
C
U
U
A
B
A
B
A
B
U
A
B
A
B
U

A -F
G- O
P - Z
A -Z
A -Z
A -K
L - Z
A -K
L - Z
A -K
L -Z
A -Z
A -K
L - Z
A -K
L - Z
A - Z

Centre Cívic La Collada-Sis Camins
Centre Cívic La Collada-Sis Camins
Centre Cívic La Collada-Sis Camins
Centre Cívic Sant Joan
Institut Manuel de Cabanyes
Escola L’Aragai
Escola L’Aragai
La Baldufa Espai Municipal per a la Infància
La Baldufa Espai Municipal per a la Infància
Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas
Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas
Centre Cívic Molí de Vent
Escola Cossetània
Escola Cossetània
La Baldufa Espai Municipal per a la Infància
La Baldufa Espai Municipal per a la Infància
Escola Cossetània

Carrer Turbina, 19
Carrer Turbina, 19
Carrer Turbina, 19
Carrer de Josep Coroleu, 68
Av. Francesc Macià, 110
Carrer Doctor Zamenhof, 20
Carrer Doctor Zamenhof, 20
Carrer Pare Garí, 1
Carrer Pare Garí, 1
Carrer Doctor Zamenhof, 30
Carrer Doctor Zamenhof, 30
Carrer de l'Aigua, 203
Carrer Doctor Zamenhof, 55
Carrer Doctor Zamenhof,55
Carrer Pare Garí, 1
Carrer Pare Garí, 1
Carrer Doctor Zamenhof,55

Tercer.-. Comunicar a la Delegació de l’Oficina del Cens Electoral el llistat dels
districtes, seccions meses i locals electorals proposats per aquest ajuntament.”

POLÍTIQUES DE LA CIUTADANIA
8. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA PRESENTACIÓ DE

PROJECTES D’INTERÈS DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES
RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT AL
DEPARTAMENT DE TREBALL AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA
GENERALITAT. NÚM. EXP. 000241/2016-SSO.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar la presentació dels projectes d’interès de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat al Departament de Treball,
Afers socials i Famílies que es detallen a continuació:

Identificador de la fitxa

Pressupostat

Fitxa 1- Serveis Socials Bàsics
Professionals equips bàsics (TS i ES)

877.000,00

SAD Social

170.000,00

SAD Dependència

425.000,00

Referent comunitari

46.000,00
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Import
sol·licitat

Ajuts urgència social

250.000,00

150.000,00

Fitxa 2- Serveis d'intervenció socioeducativa

192.800,00

151.680,00

Centres Oberts
Espais familiars

165.000,00
27.800,00

135.000,00
16.680,00

Fitxa 6 - Programa resposta urgent per a dones que es
troben en situació de violència de gènere i llurs fills i filles

30.000,00

18.000,00

Fitxa 7 - Migracions i ciutadania: acollida, igualtat, cohesió

60.860,24

22.540,00

1.1 Formació en coneixements laborals. Mòdul B

1.500,00

1.500,00

1.2. Accions d'Orientació laboral i Assessorament Jurídic en
matèria d'estrangeria

2.000,00

2.000,00

1.3 Formació en Coneixement de la societat catalana. Mòdul C

1.500,00

1.500,00

2.1. Tècnic d'acollida
2.2. Tècnica en polítiques migratòries

24.894,49
30.965,75

17.540,00
0,00

Fitxa 8 - Programa d'inclusió social

87.000,00

82.000,00

Manteniment oficina tècnica
Accions innovadores

82.000,00
5.000,00

77.500,00
4.500,00

Fitxa 9 - Servei de transport adaptat i assistit

35.000,00

35.000,00

Fitxa 32 - Oficines joves

50.000,00

45.000,00

Fitxa 34 - Activitats o projectes adreçats a joves

41.927,41

12.900,00

Fitxa 34 - Projecte Boca-Orella
Fitxa 34 - Projecte Educatiu

26.245,97
15.681,44

8.900,00
4.000,00

5.000,00

3.000,00

Fitxa 35 - Accessibilitat
Banc d'ajudes tècniques

SEGON. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa,
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent. En el cas que la desestimació del recurs de reposició es
produís per silenci administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a
comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva
resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis
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mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició
s’entengui desestimat.
TERCER. Declarar que aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’ Ajuntament i
dels seus organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense
que suspengui els terminis dels recursos corresponents.”

PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR
9. MERCAT DEL CENTRE. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL TRASPÀS I CANVI
D’ACTIVITAT DE LA PARADA NÚM. 30 DEL MERCAT DEL CENTRE. EXP.
NÚM. 000047/2016-DES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Revocar la concessió de la proposta que la Junta de Govern Local va
aprovar en data 8 de març de 2016 del traspàs de la parada núm. 30 del Mercat del
Centre de la concessionària Sra. XXXX a favor de la senyora XXXX.
SEGON. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre la
transmissió de la parada núm. 30 del Mercat del Centre.
TERCER. Autoritzar el traspàs de la parada núm. 30 del Mercat del Centre a favor de
l’empresa DYNAMIQUE ATLAS, SL., amb NIF G66323015, amb les mateixes
condicions que l’anterior adjudicatària, i efectuant el canvi d’activitat de productes
alimentaris asiàtics per productes artesanals de pastisseria i pa amb degustació,
reconeguda pel Reglament de Mercats a l’art. 2 de l’Annex 1 en relació als Articles de
venda, i per la durada establerta pel Reglament de Patrimoni dels ens locals de
Catalunya.
QUART. Requerir a l’actual concessionària, Sra. XXXX, d’acord amb el que es disposa
a l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de mercats, art.7è, punt 2,
apartat a, el pagament del 10 % de l’import de referència, a raó de 5.633,28€ per
metre lineal, resultant l’import de dos mil cent un euros, amb vint-i-un cèntims
(2.101,21€).
CINQUÈ. Requerir a l’empresa DYNAMIQUE ATLAS, SL, com a nova concessionària,
d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació de serveis
de mercats, art. 7è, punt 1, el pagament del permís de venda, equivalent a l’import
resultant de multiplicar la quantitat de 206,00€ pels metres lineals de parada (3,73 ml),
ascendint l’import total a set-cents seixanta-vuit euros, amb trenta-vuit cèntims
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(768,38€), així com acceptar complir amb les normes del Reglament dels Mercats
Municipals i les disposicions de l’Ajuntament que siguin aplicables.
SISÈ. 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.
SETÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa,
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra
aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en que el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
VUITÈ. Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i
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.
NOVÈ. Es notifica als interessats.”
TERRITORI I ESPAI URBÀ
URBANISME
10. LLICÈNCIES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER SR. XXXX, PER A REFORMA
INTERIOR PER A CANVIAR L’ÚS D’OFICINA A HABITATGE, AL CARRER
DEL GAS, 31 1R.1A. (273/2016)
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per Sr. XXXX, per a fer
REFORMA INTERIOR PER A CANVIAR L'ÚS D'OFICINA A HABITATGE, al carrer del
Gas, 31 01 01, (Exp.000273/2016-OBR) d'acord amb la documentació presentada i
amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i
generals:
1. L’executivitat de la llicència resta condicionada a la presentació de la còpia visada
del projecte i de l’assumeix.
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2. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.
3. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública.
Com a requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i
Salut en el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de
comunicar al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de
coordinar la seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles
o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de jardins, tala, trasllat
a viver o reposició d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i
bústies.
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre
el Pla durant el transcurs de l’obra.
4. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre
la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
5. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
6. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i
adequat a l'entorn.
7. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells de
climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades
arquitectònicament per evitar la disposició de cables i conduccions vistos per
façana.
8. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a
continuació. L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la
resolució de la present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc)
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció
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civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats.
2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que
ocasionalment s’hagin pogut malmetre.
3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la
part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani.
4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia.
5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de
l’Ajuntament. Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final de
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència
de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.
6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen.
7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus
d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial.
Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període
de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística
de Vilanova i la Geltrú)
8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar
els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes.
9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de
l’Ajuntament.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència
TERCER.- COMUNICAR que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció,
sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.
QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
recepció d'aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de
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reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que
es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició
sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què
el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.”
11. LLICÈNCIES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS
PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER
L’INTERESSAT. CP160503
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions prèvies i
declaracions responsables presentades per l’interessat.
Obres menors
1.

Comunicació presentada per BROSNAN CREACIONES, SL, per a netejar i
desbrossar solar urbà al carrer Calç 5 (214/2016)

2.

Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a renovar cuina i bany i col·locar
noves finestres al carrer Aiguamolls, 5 (242/2016)

3.

Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar la cuina i dos banys a la
ronda Ibèrica, 261 (248/2016)

4.

Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar cuina al carrer Joan
Ricart, 6 bxs. 1a. (249/2016)

5.

Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa
al carrer Pare Garí, 3A 2n.C (250/2016)

6.

Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar instal·lació d’aigua de la
cuina al carrer Canàries, 16 2n.4a. (253/2016)

7.

Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a fer regata i canviar finestra de
fusta per alumini, al carrer Gas, 4 4t 1a. (255/2016)

8.

Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar claveguera interior, netejar
el pati i pintar al carrer Horts, 15. (257/2016)

9.

Comunicació presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reformar el
vestíbul al carrer Ancora, 8 (261/2016)
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10.

Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar el paviment al carrer
Narcís Monturiol, 6 àtic 2a. (262/2016)

11.

Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canvi de banyera per plat de dutxa
a l’avinguda Penedès, 22 2n.2a. (308/2016)

12.

Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar cuina i bany al carrer
Joan Llaverias, 14 bxs. (309/2016)

13.

Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar bany i cuina al carrer
Recreo, 97 1.2a. (310/2016)

14.

Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a eliminar rentador de la galeria i
enrajolar, al carrer Girona ,3 1r.2a. (311/2016)

15.

Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a repicar, arrebossar i pintar a la
terrassa a Pg. Carme, 46 (312/2016)

16.

Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a pavimentar escala comunitària al
carrer Aigua, 148C (313/2016)

17.

Comunicació presentada per Sra. XXXX , per a reformar els dos banys al carrer
Canigó, 10 5è 1a. (314/2016)

18.

Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a treure fals sostre i pintar a la
rambla Exposició, 17 (320/2016)

19.

Comunicació presentada per LA UNIÓ VILANOVINA, per a canviar porta al
carrer Teatre, 16 (330/2016)

ACTIVITATS
Innòcues
1.

Declaració responsable presentada per ENEXA OUTSOURCING SERVICES,
SL, per instal·lar una oficina d’atenció al client (IBERDROLA) a la rambla
Exposició, 45-47, bxs. (local compartit) (380/15)

2.

Declaració responsable presentada per Sra. XXXX per canviar de nom una
oficina d’una empresa de transport al carrer de la Unió, 19, bxs. (142/16)

3.

Declaració responsable presentada per ASYMOSA, SL, per instal·lar una oficina
d’una empresa d’instal·lació i manteniment d’ascensors al carrer Josep Coroleu,
109. (144/16)

4.

Declaració responsable presentada per Sra. XXXX per instal·lar una floristeria a
l’avinguda Francesc Macià, 161. (143/16)
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5.

Declaració responsable presentada per Sra. XXXX per instal·lar una activitat de
venda d’articles per a la llar a la plaça Soler i Gustems, 14. (138/16)

6.

Declaració responsable presentada per PLATAFORMA IMMOBILIARIA, SCP,
per instal·lar una oficina immobiliària al carrer Mercaders, 2, bxs. (139/16)

7.

Declaració responsable presentada per BANC DE SABADELL, SA per instal·lar
una oficina bancària al carrer de l’Aigua, 121, bxs. 1. (136/16)

8.

Declaració responsable presentada per SERVICIOS ESPECIALES DE
LIMPIEZA, SA, per legalitzar l’activitat d’oficina amb vestidors del personal de
neteja al carrer Carlets, 13. (157/16)

9.

Comunicació prèvia presentada per Sra. XXXX per instal·lar un basar amb venda
d’alimentació envasada a l’avinguda Francesc Macià, 78-80. (148/16)

10.

Comunicació prèvia presentada per PETITS LOCALS, SL, per instal·lar una
activitat de lloguer de trasters al carrer Masia Nova, 3-5, (nau 2). (141/16)

11.

Comunicació prèvia presentada per GARRAF MAQUINARIA, SA, per instal·lar
un magatzem amb oficines d’empresa de maquinària al carrer Guillem Rovirosa,
9B. (149/16)

12.

Comunicació prèvia presentada per Sr. XXXX per instal·lar un magatzem
d’abonaments, llavors, flors i plantes, a la rambla Països Catalans, 18, bxs.6.
(132/16)

13.

Comunicació prèvia presentada per CONFORAMA ESPAÑA, SA per instal·lar un
magatzem de mobles i articles de la llar al carrer Guillem Rovirosa, 4-6

Annex III, LPCAA
1.

Comunicació prèvia presentada per Sr. XXXX per canviar de nom un gimnàs a la
rambla Salvador Samà, 81. (mateix soci) (145/16)

2.

Comunicació prèvia presentada per RODA TIRES, SL, per instal·lar un taller de
venda i reparació de pneumàtics a l’avinguda de la Terrosa, 8, nau 10. (187/14)

Annex II, LPCAA
1.

Sol·licitud presentada per RECUPERACIONES Y DESGUACES LA PIÑA, SL,
per canviar de nom (mateixos socis) l’activitat de tractament de VFU’S i GESTIÓ
DE RESIDUS al carrer Marcel·lí Gené, 20-22. (154/16)

12. LLICÈNCIES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER L’ENTITAT CULTURAL I
FESTIVA CAN PISTRAUS, PER A LA PRESENTACIÓ DEL TINGLADU I
CONCERT EL DIA 7 DE MAIG DE 2016 A LA RAMBLA SANT JORDI
(COMPLEX ESPORTIU). ESPECTACLE PÚBLIC I ACTIVITAT RECREATIVA
DE CARÀCTER EXTRAORDINARI. (156/2016-ACT)
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S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Concedir llicència municipal per al desenvolupament d’espectacles públics i
activitats recreatives de caràcter esporàdic i extraordinari, a l’ENTITAT CULTURAL I
FESTIVA CAN PISTRAUS, per a la presentació del Tingladu, amb un concert el dia 7
de maig de 2016 a la rambla Sant Jordi, zona esportiva, d’aquest municipi, amb el
detall següent:
- Lloc: rambla Sant Jordi, complex esportiu
- Data: 7 de maig de 2016
- Horari: de 17.30h. a 6h.
- Aforament: 10000 persones + 500 persones
SEGON. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa la seva
realització, com a mesures a adoptar en l’espai del complex esportiu de la rambla Sant
Jordi per l’entitat organitzadora del concert, d’acord amb els informes esmentats a la
part expositiva de la present acord i incorporats a l’expedient, així com les condicions
establertes en el pla d’autoprotecció elaborat per a aquests concert.
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 per empresa acreditada del limitador que acrediti els nivells al qual s’ha
precintat per tal de donar compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les
vibracions.
− Certificat acústic per empresa acreditada amb mesures des dels punts més
sensibles que acreditin el compliment de la normativa de soroll i l’exposat en el
projecte presentat.
− Cal disposar del Pla d’autoprotecció validat i penjat a la plataforma Hermes o
documentació que sigui necessària.
− Certificat emès per tècnic competent o empresa instal·ladora de l’estabilitat i la
solidesa dels escenaris.
− Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació eléctrica.
− Acreditar el nombre de controladors i vigilants disponibles.
− Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010.
− Disposar de les declaracions responsables sanitàries dels diferents “food trucks”.
QUART. Notificar aquest acord a l’ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS
amb indicació dels recursos que són escaients.”
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13. MOBILITAT. APROVACIÓ SI ESCAU DEL CANVI DE SENTIT DEL CARRER
DE LES XARXES I DEL CARRER GAVINES. EXP. NÚM. 000372/2016-SVI.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Canviar el sentit de la circulació del carrer de les Xarxes, passant a tenir
accés des del carrer de la Nansa.
SEGON. Canviar el sentit de la circulació del carrer Gavines, que passaria a ser sentit
muntanya.”
URGÈNCIA
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de
conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò
que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en
que porti incorporat l’informe jurídic.
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
TRESORERIA
14. GESTIÓ
TRIBUTÀRIA.
RATIFICACIÓ
CONVENI
SIGNAT
ENTRE
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I URCOTEX INMOBILIÀRIA
SLU I APROVACIÓ DEL PAGAMENT. EXP. NÚM. 245/2016-GES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER.- Ratificar el Conveni signat entre AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA
GELTRÚ i la societat URCOTEX INMOBILIARIA SLU pel pagament fraccionat en un
termini de dotze mesos (març de 2016 a febrer de 2017) de les quantitats resultants
del compliment de la Sentència Nº 305/2015 de data 11 de desembre de 2015 del
Jutjat Contenciós-Administratiu Número 3 de Barcelona (Recurs 485/2012).
SEGON.Aprovar el pagament a URCOTEX INMOBILIARIA SLU (A08948267) de
la quantitat de 110.000,00 €, fins a l’import de 91.666,60 € a càrrec de la partida
pressupostària 90.0110.35200, de l’any 2016, dels quals el primer pagament de
9.166,66 € es va fer per decret de data 30 de març de 2016, i la resta anirà a càrrec de
la partida corresponent del pressupost del 2017.”
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Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:15 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari.
Neus Lloveras Massana

Isidre Martí Sardà

19

