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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 21 DE JUNY 
DE 2016 

 
Acta núm. 25 
 
Assistents: 

 
   
             NEUS LLOVERAS MASSANA 
             JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
             TERESA LLORENS I CARBONELL 
             GLÒRIA GARCÍA PRIETO 

                                                GERARD LLOBET I SÁNCHEZ 
             JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
             GISELA VARGAS I REYES  
              

     
SECRETARI  ACCIDENTAL 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió el Sr. CARLES GARCIA GUINDA d’acord amb l’art. 113 
del ROF. 
 
La regidora Sra. ARIADNA LLORENS 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: 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
 

1. FE PÚBLICA I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 14 DE JUNY DE 2016. 

 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 14 de juny 
de 2016. 
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2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ EN 
L’ESPECIALITAT DE MEDICINA DEL TREBALL PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT PREVENTIVA DE VIGILÀNCIA DE LA 
SALUT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, ELS SEUS 
ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESES MUNICIPALS.  EXP. NÚM. 
008/2016-CONT. 

 
 
S’aprova  per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 
de novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert, i 
el plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a la contractació del 
servei de prevenció aliè en l’especialitat de medicina del treball per al 
desenvolupament de l’activitat preventiva de vigilància de la salut de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, els seus organismes autònoms i empreses municipals. 
 
SEGON.- Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a 161 
del TRLCSP, per un període de 2 anys prorrogables, anualment, fins a dos anys més, 
amb un pressupost anual màxim de 32.526,90€ (trenta-dos mil cinc-cents vint-i-sis 
euros amb noranta cèntims), distribuït de la següent manera:  
 
� Concepte a): Gestió: 
  
- Ajuntament: 6.210,00 €/ any + IVA (es considera que la retribució del concepte de 

gestió no varia en una franja d’entre 578 i 665 treballadors. 
- Altres organismes autònoms i empreses municipals: 10 €/any/treballador + IVA fins 

a un màxim de 1.800,00 € (es considera que el màxim indicat no varia fins a arribar 
a 195 treballadors) 

 
� Concepte b): reconeixements mèdics (exempts d’IVA) – preus unitaris: 
 
�  b1): reconeixement mèdic (inclou analítica bàsica): 50€/reconeixement 
 
- Ajuntament: fins un màxim de 12.540,90 €/any 
- Altres organismes autònoms i empreses municipals: fins un màxim de 9.000,00 

€/any 
 
� b2): analítiques i determinacions especials i específiques (proves biològiques, 

vacunacions, plaques) associades a determinats reconeixements en funció de les 
avaluacions de riscos i d’altres documents preventius, així com dels protocols 
mèdics que siguin d’aplicació, la realització d’aquestes proves tindrà un cost 
addicional al corresponent al reconeixement mèdic a que es refereix el concepte 
b1) 

 
- Ajuntament: fins un maxim de 2.000,00 €/any 
- Altres organismes autònoms i empreses municipals: fins un màxim de 976,00 €/any 
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La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2016 dependrà de la data d’inici 
del contracte i serà, aproximadament, tenint en compte els diferents conceptes, la 
següent: 
 
- 2.002,50 € + 21% d’IVA,  que fan un total de 2.423,03 € pel que fa al concepte A) 

(que representa l’import fix de la licitació). 
- 5.385,20 € (exempts d’IVA) pel que fa al concepte B1) 
- 744,00 € (exempts d’IVA) pel que fa al concepte B2) 
 
 

 Ajuntament Resta empreses i 
organismes Total 

Concepte a) 1.552,50  € 
(1.878,50 amb IVA) 

450,00  € 
(544,50 amb IVA) 

2.002,50  € 
(2.423,03 amb IVA) 

Concepte b1) 
-exempt d’IVA 
- 

3.135,20  € 2.250,00  € 5.385,20  € 

Concepte b2) 
-exempt d’IVA 
- 

500,00  € 244,00  € 744,00  € 

Total  5.187,70  € 
(5.513,70 amb IVA) 

2.944,00  € 
(3.038,50 amb IVA) 

8.131,70 € 
(8.552,20 amb IVA) 

 
Per tant, el total de despesa del 2016 serà de 8.552,20 € (IVA inclòs) preveient que el 
contracte s’iniciarà el mes d’octubre:  
 
- Ajuntament:         5.513,70 € (IVA inclòs) 
- Empreses i organismes:    3.038,50 € (IVA inclòs) (a amb càrrec als seus pressupostos) 
 
TERCER.- L’obligació econòmica, per part de l’Ajuntament, derivada de la realització 
d’aquest servei es contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04.9202.2270601 
del pressupost municipal 2016 i a la dels pressupostos de la resta d’exercicis 
econòmics que s’habilitin a tal efecte, fins a la finalització del contracte i de la pròrroga, 
a raó de trimestres vençuts. 
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 
 
 

3. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A 
LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 
MÀQUINES DE VENDA AUTOMÀTICA DE BEGUDES I MENJAR EN 
DIFERENTS EDIFICIS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
EXP. NÚM. 016/2016-CONT. 

 
 
S’aprova  per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 
de novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert, i 
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el plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a la concessió de domini 
públic per a la instal·lació de màquines de venda automàtica de begudes i menjar en 
diferents edificis de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació pel procediment obert amb publicitat d’acord amb els 
articles 157 a 161 del TRLCSP, per un període de 2 anys prorrogables dos anys més 
per períodes anuals, amb un cànon anual mínim de 10.200,00 €. 
 
TERCER.- Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 
 
 

4. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 
D’INCOACIÓ 52/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA SOFERTA DINS ELS VESTIDORS 
DEL CAMP DE FUTBOL DE LA RAMBLA SANT JORDI EL PASSAT 15 
D’ABRIL DE 2016. 

 
S’aprova  per unanimitat dels assistents. 
 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial 
de l’Administració núm. 000052/2016-REC instat pel senyor amb DNI X8452128L, pels 
danys per caiguda soferta dins els vestidors del camp de futbol de la rambla Sant Jordi 
el passat 15 d’abril de 2016, reclamant com a rescabalament una suma de CINC MIL 
CENT EUROS (5100 euros). 
 
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de 
l’expedient: 
 
Instructor/a 
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA 
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114 
 
Secretari/ària 
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA 
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098 
 
Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades 
d’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada 
 
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals  4/5/16 
Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament SIS 
MESOS 
Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de 
l’expedient en el termini establert NEGATIU 
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QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a 
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels 
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los 
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a 
l’expedient. 
 
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada. 
 
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del 
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions, 
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves 
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos. 
 
SETÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 
VUITÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes 
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.” 
 
 

5. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA 84/13-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA SOFERTA QUAN VA 
RELLISCAR A LA DUTXA NÚM. 3 DE LA PLATJA DE RIBES ROGES, EN 
DATA 16 DE JULIOL DE 2015. 

 
S’aprova  per unanimitat dels assistents. 
 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial 
de l’Administració núm. 000052/2016-REC instat pel senyor amb DNI X8452128L, pels 
danys per caiguda soferta dins els vestidors del camp de futbol de la rambla Sant Jordi 
el passat 15 d’abril de 2016, reclamant com a rescabalament una suma de CINC MIL 
CENT EUROS (5100 euros). 
 
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de 
l’expedient: 
 
Instructor/a 
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA 
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114 
 
Secretari/ària 
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Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA 
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098 
 
Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades 
d’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada 
 
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals      4/5/16 
Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament SIS 
MESOS 
Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de 
l’expedient en el termini establert  NEGATIU 
 
QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a 
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels 
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los 
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a 
l’expedient. 
 
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada. 
 
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del 
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions, 
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves 
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos. 
 
SETÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 
VUITÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes 
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.” 
 
 

6. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA DEL RECURS DE REPOSICIÓ 106/14-
REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
CAIGUDA AL CARRER DUC DE LA VICTÒRIA AMB CARRER RAVAL DE 
SANTA MAGDALENA, COM A CONSEQÜÈNCIA DEL MAL ESTAT DE LA 
VORERA EL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2014. 

 
S’aprova  per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició formulat per l’advocat Sr. ORIOL EDO 
ARCAS contra la resolució de la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2016. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. 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. 
 
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.” 
 
 

7. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD 
DE RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA DEL RECURS DE REPOSICIÓ 73/15-REC DE 
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA 
SOFERTA AL CARRER PALLARS PER L’EXISTÈNCIA D’UN SOT A LA 
TERRA D’UNA ZONA ENJARDINADA, EL DIA 5 DE JUNY DE 2015. 

 
S’aprova  per unanimitat dels assistents. 
 
 
“PRIMER. Estimar el recurs de reposició presentat per la senyora amb DNI 47802899 
K contra la resolució de la Junta de Govern Local de data  1 de març de 2106.  
 
SEGON. Continuar amb la tramitació de l’expedient administratiu de responsabilitat 
patrimonial entrant a valorar el fons de la reclamació, donat que la part reclamant 
aporta informes mèdics i la declaració escrita  de dos testimonis. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
QUART.  L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes 
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.” 
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8. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA COMPAREIXENÇA I 

DESIGNA LLETRADA AL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 50/2016-B QUE 
TRAMITA EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE 
BARCELONA INTERPOSAT EN RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL. EXP. NÚM. 169/2016-SEC. 

 
S’aprova  per unanimitat dels assistents. 
 
 
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment 50/2016-B 
interposat per la Sra. XXXX en reclamació de responsabilitat patrimonial  per una 
quantia de 6.308,11€. 
 
Segon. Designar al lletrat Sr. Jordi Sellarés i Valls, de la companyia asseguradora 
ZURICH,  per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en 
l’esmentat procés Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar.  
 
Tercer. Designar als procuradors dels Tribunals, Sra. Laura de Manuel Tomás pel 
cas de ser necessària la seva intervenció en el procediment. 
 
Quart.-  NOTIFICAR el present Acord al lletrat i procurador a l’acord Segon i Tercer 
anteriors, així com a la Sra. Dolors Moyano Campaña, als efectes que presti 
l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la documentació 
pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat designat.” 
 
 

9. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA COMPAREIXENÇA I 
DESIGNA LLETRADA AL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 71/2016-F3 QUE 
TRAMITA EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE 
BARCELONA INTERPOSAT EN RELACIÓ A UN PLUS DE JORNADA 
PARTIDA. EXP. NÚM. 170/2016-SEC. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment abreujat núm. 
71/2016-A3 interposat pel Sr. XXXX contra la desestimació per silenci administratiu de 
la resolució de 31 d’agost de 2015 en relació a un plus de jornada partida per quantia 
de 8.973, 84 €. 
 
Segon. Designar a ARC DESPATX D’ADVOCATS, CONSULTORS SCP (els lletrats, 
Srs. Santiago Saénz Hernáiz, Daniel del Rio López, Xavier Bonet Alcántara i Loida 
Valeros Cejas), per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica de 
l’Ajuntament en l’esmentat procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als 
ulteriors recursos o impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n 
puguin interposar.  
 



 
 

9 

Tercer. L’import de la contractació que és pagarà amb càrrec a la partida de Defensa 
Jurídica número 07.9203.22799,  atendrà als següents criteris un cop es determini la 
quantia del procediment: 
 

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

 
En quant a la forma de pagament, la mateixa s’efectuarà de conformitat amb allò 
establert als Criteris Orientadors de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, de la 
següent forma: 
 
Estudi i període de controvèrsia: 60%. 
Per la fase probatòria: 20%. 
Per l’assistència a vista o formulació de conclusions escrites: 20%. 
 
Quart. NOTIFICAR el present Acord als lletrats i procuradors designats a l’acord 
Segon i Tercer anteriors, així com al Cap de Servei de Recursos Humans responsable 
de l’àrea Sr. Francesc Torres Ferrando, als efectes que prestin l’assessorament 
necessari i preparin l’expedient administratiu i la documentació pertinent per a la 
correcta defensa jurídica del lletrat designat.” 
 
 

10. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. DONAR COMPTE DELS 
EXPEDIENTS SANCIONADORS QUE D’ACORD AMB L’ARTICLE 333.11 DE 
LA LLEI 22/2010, DE 20 DE JULIOL CODI DE CONSUM DE CATALUNYA, 
REDUEIXEN L’IMPORT DE LA SANCIÓ I ES DONEN PER FINALITZATS EL 
MATEIX DIA DEL PAGAMENT.  EXP. NÚM. 000070/2016-UES. 

 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació d’expedients sancionadors on 
el presumpte infractor reconeix la seva responsabilitat  efectuant el pagament anticipat 
i  per tant es dona per finalitzats els expedients sense resolució expressa, en base a 
l’art. 333.11 del Codi de Consum de Catalunya  
 
Fonament de dret 
 

- Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic i procediment administratiu 
comú. 

 
- Art. 333.11 Reducció de les sancions de la Llei 22/2010 de 20 de juliol de Codi 

de Consum de Catalunya. 
 

1. “En cas d’infraccions qualificades com a greus o lleus, s’aplica una reducció del 
50% de l’import de la sanció proposada si el presumpte infractor presta la seva 
conformitat amb la proposta de resolució i fa el pagament en un termini de 
quinze dies a comptar de la notificació.” 
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2. La reducció és d’un 25% en els casos en què la conformitat i el pagament en el 
mateix termini es faci un cop notificada la resolució de l’expedient. 

 
3.  En els casos a què fan referència els apartats 1 i 2, el presumpte infractor 

reconeix la seva responsabilitat i renuncia a presentar al·legacions o posteriors 
recursos administratius. En cas que es presentin, no es tenen en compte i no 
es resolen. 

 
4. L’acabament del procediment no necessita resolució expressa i s’entén produït 

el dia en què es fa el pagament. 
 
 

5.  El termini per a interposar un recurs contenciós administratiu comença a 
comptar a partir de l’endemà del dia del pagament voluntari.” 

 
-  Art. 21-1 n de Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim Local,  

l’art. 341-7 de la Llei 22/2010 de 20 de Juliol del Codi de consum de Catalunya 
i l’art. 2.3 del Decret 278/1993 de procediment sancionador d’aplicació en els 
àmbit de competència de la Generalitat, on s’atorga la competència competent 
per sancionar en la Alcaldessa, la qual mitjançant Decret d’alcaldia de data 22 
juny de 2015 atorga competència per resoldre els expedients sancionadors a la 
Junta de Govern Local.  

 
 
Procediments:   Expedients sancionadors ordinaris i abreujats de 
Consum. 
 
Període:                 1er trimestre de 2016. 
 
 
 
 
 
Relació d’expedients finalitzats:  
 
INFRACTOR PAC IMPORT BONIFICACIÓ 

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA 
140/2015-
UES 1000 50% 

ORANGE ESPAGNE S.A.U  
141/2015-
UES 1000 50% 

ORANGE ESPAGNE S.A.U  85/2015-UES 300 50% 
ADESLAS 89/2015-UES 1000 50% 

GAS NATURAL 
145/2015-
UES 300 50% 

DENTOESTETIC CENTRO DE SLAUD Y ESTETICA 
DENTAL. SL 83/2015-UES 500 50% 
MANANTIAL DE SALUD SLU 80/2015-UES 300 50% 
LAKITANIA SA 84/2015-UES 500 50% 

EL SURTIDOR DE VILANOVA 
130/2015-
UES 150 50% 

CAR SPEED VILANOVA SL 15/2016-UES 475 50% 
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Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local el següent acord: 
 
1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i conforme. 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
INTERVENCIÓ 
 
 

11. SERVEIS GENERALS. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2015 DEL SERVEI DE REPROGRAFIA. EXP. 
NÚM. 000511/2016-COM. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la Memòria d’activitat 2015 del Serveis 
de Reprografia. 
 
 
TRESORERIA 
 
 

12. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA EL REQUERIMENT 
DE PAGAMENT AMB EL 5% DE RECÀRREC DE L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
DERIVAT DE LA DACIÓ EN PAGAMENT DEL CARRER ESTACA 52, EN 
DATA 16-07-2014. EXP. NÚM. 361/2015-GES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
Relació de fets 
 
En data 29 de juliol de 2015 va entrar a l’ajuntament escrit de Sra. XXXX interposant 
Recurs de Reposició contra el requeriment de pagament amb el 5% de recàrrec de 
l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana derivat de la 
dació en pagament del carrer Estaca 52, en data 16-07-2014,  perquè va pactar amb 
Catalunya Bank que els impostos no anaven a càrrec d’ella i té una situació econòmica 
precària.  
 
Fonaments de dret 
 
1. En data 13 de novembre de 2014 es va notificar a Sra. XXXX resolució que 
desestimava la sol·licitud de l’aplicació d’un altre mètode de càlcul en l’Impost sobre 
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i l’exempció o subvenció del 
deute. 
 
2. En data 13 de juliol de 2015 es va notificar a  Sra. XXXX requeriment de pagament 
de l’Impost amb el 5% de recàrrec. 
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3. En data 29 de juliol de 2015 es presenta recurs de Reposició. 
 
4. L’article 17.5 de la Llei General Tributària disposa que els elements de l’obligació 
tributària no podran ser alterats per actes o convenis dels particulars, que no produiran 
efectes davant de l’Administració, sense perjudici de les seves conseqüències jurídico 
privades, per tant encara que hagi pactat amb Catalunya Bank que aquesta entitat es 
farà càrrec dels impostos, aquest serà un pacte que no vincularà l’administració.  
 
5. D’acord amb l’Ordenança Fiscal General podrà demanar un fraccionament del 
deute. 
 
Conclusions 
 
A la vista del que s’ha exposat s’informa que és procedent desestimar el Recurs de 
Reposició de Sra. XXXX contra el Requeriment de pagament amb el 5% de recàrrec 
de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, derivat de 
la dació en pagament del carrer Estaca 52, en data 16-07-2014, i informar que pot 
sol·licitar un fraccionament del deute.   
 
 

13. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA LIQUIDACIÓ 
DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES NÚMERO 202259983, D’IMPORT 
1.694,84€, EXERCICIS 2013, 2014 I 2015, DE LA FINCA DEL CARRER PICA 
D’ESTATS 44, AMB REF. CADASTRAL 1245721-CF9614N-0001-RY. EXP. 
NÚM. 334/2016-GES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Relació de fets 
 
En data 3 de març de 2016 (presentat a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona en data 26-02-16), va entrar a l’Ajuntament escrit d’ANTONIO 
NAVARRO JATIVA en nom de CONSNAVA SL, B43121441, interposant Recurs de 
Reposició contra la liquidació de l’Impost sobre Béns Immobles número 202259983, 
d’import 1.694,84€, exercicis 2013, 2014 i 2015, de la finca del carrer Pica d’Estats 44, 
amb Referència Cadastral 1245721-CF9614N-0001-RY, perquè se li ha retirat la 
subvenció a la quota íntegra, tot i haver-se apujat el valor cadastral. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 65 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals estableix que la base 
imposable de l’Impost sobre Béns Immobles està constituïda pel valor cadastral. 
 
La liquidació objecte d’impugnació s’ha practicat d’acord amb el valor cadastral 
establert. 
 
2. L’apartat 4.A).c) de les Bases per a la concessió d’Ajuts econòmics als Impostos 
Municipals, que estableix els ajuts pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a 
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persones que tinguin increment de quotes tributàries superiors als límits fixats, 
disposa: 
 
“Les persones, subjectes passius de l’impost, pels béns immobles en que resulti una 
diferència positiva entre la quota íntegra de l’exercici i la quota líquida de l’exercici 
anterior incrementada pels coeficients màxims especificats a continuació, gaudiran 
d’un ajut equivalent a la quantitat que representi aquesta diferència positiva.” 
 
3. Detall de la liquidació de les quotes per als exercicis 2013, 2014 i 2015: 
 
Impost sobre Béns Immobles del sòl 
 
Exercici Valor Cadastral Base Liquidable Quota íntegra Subvenció Quota líquida 
2013 66.048,10 56.822,67 482,99 199,33 283,66 
2014 56.140,88 56.140,88 477,20 189,29 287,91 
Total     571,57 
 
Impost sobre Béns Immobles amb la construcció 
 
Exercici Valor Cadastral Base Liquidable Quota íntegra Subvenció Quota líquida 
2013 110.128,20 102.770,94 873,55 63,23 810,32 
2014 93.608,97 93.608,97 795,68 00,00 795,68 
2015 77.695,45 77.695,45 660,41 00,00 660,41 
Total      2.266,41 
 
L’any 2014 es va produir una reducció del  15% del valor cadastral i l’any 2015 del  
17%. 
 
En no haver, l’exercici 2014 i 2015, una diferència positiva entre la quota íntegra de 
l’exercici i la quota líquida de l’exercici anterior no s’aplica subvenció, d’acord amb la 
normativa detallada en l’apartat anterior. 
 
Consta pagat a la Recaptació Municipal els exercicis 2013 i 2014 relatius al sòl, 
d’import total 571,57€, import que es descompta en la liquidació número 202259983, 
resultant una quantitat a pagar de 1.694,84€.  
 
Conclusions 
 
A la vista del que s’ha exposat s’informa que és procedent desestimar el Recurs de 
Reposició interposat contra la liquidació de l’Impost sobre Béns Immobles número 
202259983, dels exercicis 2013, 2014 i 2015, de la finca del carrer Pica d’Estats 44, 
d’import total 1.694,84€. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

14. CULTURA. APROVACIÓ SI ESCAU DEL PRESSUPOST I DEL PROGRAMA 
D’ACTES DE LA FESTA MAJOR 2016. EXP. NÚM. 000128/2016-CUL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMER.  Aprovar  el pressupost de DOS-CENTS DEU MIL EUROS (210.000,00 €) i 
les activitats programades pels Pabordes 2016 amb motiu de la celebració de la 
FESTA MAJOR 2016 i que figuren com annex I al present acord, i que tindran lloc a la 
nostra ciutat del 9 de juliol al 6 d’agost de 2016. 
 

DESPESES AJUNTAMENT PABORDES TOTAL 
1 Actes 61.000,00 19.000,00 80.000,00 
2 Despeses Grallers 15.000,00 1.650,00 16.650,00 
3 Despeses Pirotècnia 42.450,00 0,00 42.450,00 
4 Despeses Infraestructura i personal 15.050,00 5.870,00 20.920,00 
5 Despeses Comunicació i publicitat 3.500,00 6.980,00 10.480,00 
6 Despeses Varis 3.000,00 36.500,00 39.500,00 
  TOTAL 140.000,00 70.000,00 210.000,00 

 

INGRESSOS AL PRESSUPOST AJUNTAMENT PABORDES TOTAL 
1 Aportació municipal 140.000,00 0,00 140.000,00 
2 Ingressos Pabordes 2016 0,00 70.000,00 70.000,00 
  TOTAL 140.000,00 70.000,00 210.000,00 

 
 
SEGON.  Destinar la quantitat de CENT QUARANTA MIL EUROS (140.000,00 €), per 
a la realització dels actes de la FESTA MAJOR 2016. L’esmentada quantitat anirà a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 31.3380.2260904 (Cultura Popular i Tradicional) 
del pressupost de despeses de 2016. 
 
TERCER.  L’aprovació d’aquesta programació no suposa atorgar cap dret a les 
entitats, empreses i al artistes que hi apareixen. Per la realització de cadascuna de les 
activitats previstes s’hauran de signar els contractes o convenis que corresponguin. 
 
QUART.  Cadascuna d’aquestes activitats haurà de desenvolupar-se de conformitat 
amb allò que estableix la legislació vigent, especialment pel que fa al compliment de la 
normativa en matèria de seguretat, salut i prevenció de riscos i, si escau, hauran 
d’obtenir les autoritzacions o llicències que siguin preceptives amb caràcter previ a la 
seva realització. El departament de Cultura de l’Ajuntament serà l’encarregat de la 
supervisió d’aquestes activitats i es coordinarà amb els altres departaments de 
l’Ajuntament per tal d’assegurar i comprovar l’efectiu compliment de la normativa 
d’aplicació.    
 
CINQUÈ. Per decret de l’alcaldessa o de la regidora delegada en matèria de cultura es 
podrà variar el contingut d’aquesta programació, quan així es consideri convenient per 
a l’interès públic. 
 
SISÈ.  Autoritzar la disposició de la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 €), a 
l’habilitat del departament de Cultura FRANCESC JASANADA MONTESINOS, en 
concepte de Pagaments a Justificar. Aquesta quantitat és part integrant de l’aportació 
municipal de 140.000,00 € i s’ha d’utilitzar per a fer front a les despeses que 
requereixin un pagament inajornable. 
 



 
 

15 

SETÈ.  Facultar a l’Il.lma. Sra. Alcaldessa, o en el seu lloc a la Sra. Regidora de 
Cultura per a la signatura de quanta documentació sigui necessària per a la 
formalització i execució del present acord. 
 
VUITÈ. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació 
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta 
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
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 
 
NOVÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents”. 
  
 

15.  CONVIVÈNCIA. APROVACIÓ SI ESCAU DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
PER A LA SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA ENTORN LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA ENTRE L’ASSOCIACIÓ DE DONES LA FRONTISSA, EN 
REPRESENTACIÓ DEL COL·LECTIU CASAL DE DONES, I L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. NÚM. 000018/2016-CON. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
“PRIMER.  Aprovar el conveni  col·laboració per a la sensibilització ciutadana entorn la 
violència masclista entre l’Associació de Dones La Frontissa, en representació del 
Col·lectiu Casal de Dones, i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, segons el text que 
s’adjunta. 
 
SEGON.- Disposar la publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat dels convenis i encàrrecs de gestió i les 
seves modificacions que s’aprovin per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
d’acord amb el que estableixen els art. 14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern a les entitats locals i 18,4 de la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
 
TERCER. Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades. 
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Descripció: (títol del Conveni) 
Conveni de col·laboració  per a la sensibilització ciutadana entorn la violència 
masclista entre  l’associació de dones la frontissa, en representació del col·lectiu casal 
de dones, i l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
 
 
Data: (data de signatura) 
 
 
Signataris: (persones jurídiques o entitats que subscriuen el conveni) 
Teresa Llorens Carbonell, Regidora de convivència i Equitat i  Rosa Soler i Vendrell, 
com a representat legal de LA FRONTISSA, 
Objecte: (el motiu o raó del conveni) 
 
Establir els acords entre el col·lectiu Casal de Dones de Vilanova i la Geltrú, 
representat per l’Associació de Dones La Frontissa, i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú pel que fa a la gestió d’un espai de difusió que doni a conèixer l’estat dels 
feminicidis al país amb l’objectiu d’una major sensibilització de la ciutadania entorn la 
violència masclista.  
 
Drets i Obligacions: (relació  d’acords que vinculen les parts) 
2.1. Per part de l’Ajuntament 
 

2.1.1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, excepcionalment i tenint en compte la 
importància de l’objectiu, disposarà un espai específic de difusió a la plaça 
de la vila, sota les voltes.  

2.1.2. L’Ajuntament, a través del Serveis de Projectes i Obres i de Convivència i 
Equitat supervisarà la definició estètica d’aquest espai atès que la façana 
del consistori i l’espai de la plaça de la Vila estan catalogats i protegits pel 
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic de la ciutat. 

2.1.3. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà els mitjans necessaris per tal 
que el Casal de Dones pugui gestionar aquest espai de difusió 
(accessibilitat) 

2.1.4. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú garantirà la cura de l’entorn de l’espai 
de difusió 

 
 
2.2. Per part de l’entitat 
 

2.2.1. L’Associació de dones La Frontissa, en representació del Casal de Dones 
de Vilanova i la Geltrú, farà la gestió d’aquest espai de difusió única i 
exclusivament amb l’objectiu de donar a conèixer l’estat dels feminicidis al 
país. 

2.2.2. L’entitat haurà de custodiar i vetllar pel manteniment de les claus d’accés i 
de l’espai de difusió i promourà la cura de l’entorn del mateix. 

2.2.3. L’entitat haurà de mantenir el format estètic de l’espai de difusió que s’hagi 
acordat amb l’Ajuntament tenint en compte els criteris dels Serveis de 
Projectes i Obres i Convivència i Equitat. 
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2.2.4. L’entitat tindrà cura de respectar la llei de protecció de dades pel que fa al 
contingut concret que exposi en l’espai de difusió. 

 
 
Vigència: (data finalització del conveni) 
3.1. La vigència d’aquest conveni comprendrà des del moment de la seva signatura 
fins al cap d’un any 
 
3.2. Podrà ser renovat per acord tàcit de les parts, a no ser que qualsevulla 
d’aquestes parts manifesti, amb un mínim de trenta dies d’antelació a la data de 
finalització de qualsevol de les pròrrogues, la seva voluntat de no renovar-lo. 
 
 
Responsable de publicació: 
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 
 
QUART. Autoritzar a la regidora de Convivència i Equitat per a la signatura de la 
documentació que sigui necessària per a la formalització d’aquest acord. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord al a l’Associació de Dones La Frontissa, en 
representació del col·lectiu Casal De Dones. 
 
SISÈ.- 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 contencions 
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 comptades 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.” 
 
   
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
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16. MEDI AMBIENT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTUACIONS I OBRES 
PREVISTES PEL PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 
(PPI) PER L’ANY 2016. EXP. NÚM. 00030/2016-AMB. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.- Aprovar l’execució de les actuacions previstes per al Pla de Prevenció 
municipal d’Incendis forestals (PPI) de 2016 per un import de 1.815,50 € (MIL VUIT-
CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) IVA inclòs. Aquest import 
representa un 20% de l’import total de l’actuació i anirà a càrrec de la partida 
42.1723.2269902 Manteniment Espais Naturals del pressupost ordinari de l’any 2016 
del Servei de Medi Ambient. El 80% restant (7.262,00 €) correspon a l’aportació de la 
Diputació de Barcelona. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis 
Forestals (OTPMIF) de la Diputació de Barcelona, a l’ADF Garraf i al departament 
d’Intervenció d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació 
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta 
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
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.”  
 
 

17. LLICÈNCIES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. D160621 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades 
per Decret. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 

1. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a modificar el projecte 1179/2016 de 
reforma interior, consistent en canviar la distribució de l’habitatge, situat al 
carrer Joan d’Austria, 22 Esc. A 3r.1a. (146/2016) 
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2. Sol·licitud presentada. per Sr. XXXX, per a talar un arbre al carrer Joan 
d’Austria, 10. (440/2016) 

3. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reformar la 
façana a l’avinguda del Garraf, 2 (504/2016) 

4. Sol·licitud presentada per PROSERQUATRE VILANOVA, SL, per a refer pilar i 
part de tanca perimetral al carrer Vinyet, 7 (510/2016) 

5. Sol·licitud presentada per BANCO SABADELL, SA, per a reformar un despatx 
d’una oficina bancària a la plaça de la Vila, 14 bxs. 1a. (511/2016) 

6. Sol·licitud presentada per GENERALITAT DE CATALUNYA, per a fer 
consolidació dels perímetres de la coberta de l’Institut Joaquim Mir, a 
l’avinguda de Vilafranca del Penedès, 2A (519/2016) 

7. Sol·licitud presentada per FUNDACIÓ CASA D’EMPARA, per a reformar 
l’ascensor existent i instal·lar una cadira salva-escales a la rambla Josep 
Tomàs Ventosa, 20 (529/2016) 

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 

1. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, pera a condicionament de local per a 
botiga de joguines, a la rambla Principal, 61 (158/2016) 

 
OBRES PER ADEQUACIÓ I INSTAL·LACIONS DE LOCALS 
 

1. Sol·licitud presentada per CEL I GLORIA, SL, per fer obres d’adequació de 
local per instal·lar un forn de pa amb degustació a l’avinguda Francesc Macià, 
10. (443/16) 

 
 

18. LLICÈNCIES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS 
PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER 
L’INTERESSAT. CP160621 

 
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 COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a canviar 

paviment de l’entrada de l’escala comunitària al carrer Doctor Zamenhof, 47 
(494/2016) 

2. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa al 
carrer Matanzas, 8 3r.B (501/2016) 

3. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa a 
la rambla Arnau de Vilanova, 10  2n1a. (506/2016) 

4. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar rajoles del bany al passeig 
Marítim, 94-97 6è 2a. (507/2016) 

5. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar els dos banys a la plaça 
Fàbrica Nova, 16 4t.A (508/2016) 

6. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a enrajolar cuina i canviar sanitaris a 
l’avinguda Francesc Macià, 86 2n. 2a. (512/2016) 

7. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar la cuina al carrer Carlets, 
40 4t. 2a. (521/2016) 
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8. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a reformar la cuina al carrer Bruc, 58 C  
4t.2a. (522/2016) 

9. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar la cuina a la rambla del 
Castell, 20 4t.1a. (523/2016) 

10. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa, al 
carrer Montseny, 1  5è 2a. (535/2016) 

11. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa al 
carrer Francesc de Sales Vidal, 15  4t.3a. (539/2016) 

12. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar lavabo a la plaça Fàbrica 
Nova, 15 5èB. (540/2016) 

 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Declaració responsable presentada per Sra. XXXX per instal·lar una oficina de 

gestió d’atenció domiciliària al carrer de Lepant, 10. (399/15-ACT) 
2. Declaració responsable presentada per PAK GRUOP 2015, SL, per instal·lar un 

supermercat al carrer Recreo, 101, bxs.1. (218/16-ACT) 
3. Declaració responsable presentada per QUALITAT INMOBILIARIA VILANOVA, SL, 

per instal·lar una oficina immobiliària al carrer de l’Havana, 37. (217/16-ACT) 
4. Declaració responsable presentada per Sr. XXXX per canviar de nom un locutori 

amb servei d’internet i venda d’alimentació al carrer de Forn de Vidre, 18, bxs.2. 
(219/16-ACT) 

5. Declaració responsable presentada per Sra. XXXX per canviar de nom una 
autoescola a l’avinguda Francesc Macià, 98, bxs.1. (223/16-ACT) 

6. Declaració responsable presentada per UNITED BAGS COMPANY, SL, per a 
instal·lar una activitat de venda de bosses i complements al carrer Caputxins, 41 
bxs. (222/2016-ACT) 

7. Declaració responsable presentada per Sra. XXXX, per a instal·lar una activitat de 
disseny gràfic i fotografia al carrer Recreo, 50 bxs. (226/2016-ACT) 

8. Comunicació prèvia presentada per COSME ADRIAN ADROVER LLORET per 
instal·lar un laboratori de pròtesis dental a la rambla Josep Tomàs Ventosa, 3-5, 1-
2. (216/16-ACT) 
 
 
 

 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.10 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental. 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                         Josep Gomariz Meseguer 

 


