ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
11 DE NOVEMBRE DE 2015
Acta núm. 40
Assistents:
NEUS LLOVERAS MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GLÒRIA GARCIA PRIETO
GERARD LLOBET SÁNCHEZ
SECRETARI GENERAL
ISIDRE MARTÍ SARDÀ
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
TRESORERA
PILAR TENA CASABÓN
Assisteix a la mateixa reunió els Srs. GERARD FIGUERAS ALBA, JOAN
GIRIBET DE SEBASTIAN, BLANCA ALBÀ PUJOL i GISELA VARGAS REYES
i la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del
ROF.
La reunió s’efectua en primera convocatòria.
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les
comissions respectives, s’adopten els acords següents:
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
SECRETARIA GENERAL
1.

FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2015.

S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la sessió ordinària de dia 3 de
novembre de 2015.
2.

SERVEIS JURÍDICS. APROVAR RESOLUCIÓ EXP. RECLAMACIÓ
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER LA COM.
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PROP. PÀRKING C. RAVAL SANTA MAGDALENA, 36, PELS
DANYS PATITS AL PÀRKING DE LA COMUNITAT, OCASIONATS
PER UNA FUITA MASSIVA D’AIGUA PEL TRENCAMENT D’UNA
CANONADA DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA
GELTRÚ, EN DATA 29/07/2012.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar la procedència de la indemnització a favor de la
COMUNITAT DE. PROPIETARIS DEL PÀRKING C. RAVAL SANTA
MAGDALENA, 36, amb NIF: 60231495-H, en la quantitat de TRES-CENTS
QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (342,85€) pels
danys soferts, els quals aniran a càrrec de la Companyia d’Aigües de Vilanova i
la Geltrú.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, i a la Companyia
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú.”
3.

UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR NÚM. 000069/2015-UES,
CONTRA NEW SALSA, SL, PER INCOMPLIMENT D’HORARI AL
CARRER DE CUBA.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. IMPOSAR a l’empresa amb NIF: B-6614749-7, una sanció de
10.001 euros (DEU MIL UN EUROS) per incompliment horari del dia 16 de juny
de 2015 a les 3:47 hores, a l’establiment del C. de Cuba, núm. 6, i així resoldre
l’expedient sancionador 000069/2015-UES.
SEGON. Adjuntar el document per efectuar el pagament.
TERCER. Notificar aquesta resolució a NEW SALSA, SL, amb NIF: B6614749-7, i al servei de Recaptació
QUART. 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
2

la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició
s'entengui desestimat.
CINQUÈ. Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és
gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució podeu
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos
corresponents”.
4.

UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR NÚM. 000021/2015-UES,
CONTRA LA BODEGUETA DEL RACÓ DE GAUDÍ PER MANCA
DE LLICÈNCIA DEL BAR RESTAURANT SITUAT A LA RBLA. DE
LA PAU, NÚM. 107.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. IMPOSAR a l’empresa amb NIF: B6631993-0, una sanció de 1.501
euros (MIL CINC-CENTS UN EUROS), per resoldre l’expedient sancionador
000021/2015-UES per exercir l’activitat de bar restaurant sense llicència
administrativa al local de la Rbla. de la Pau, núm. 107.
SEGON. Adjuntar el document per efectuar el pagament.
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 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.
QUART. Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels
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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 a LA BODEGUETA DEL RACÓ DE
GAUDÍ amb NIF: B6631993-0, i al servei de Recaptació. “
5.

UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR NÚM. 000035/2015-UES,
CONTRA CELLEC RÓTULOS, SLU, PER MANCA DE LLICÈNCIA
A L’AV. D’EDUARD TOLDRÀ, NÚM. 22B.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. DEIXAR SENSE EFECTE l’expedient sancionador 000035/2015UES contra l’empresa amb NIF: B-6539882-8, de l’av. d’Eduard Toldrà, núm.
22B, pels motius argumentats en la relació de fets, i ARXIVAR-LO.
SEGON. 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 què el referit recurs de reposició
s'entengui desestimat.
TERCER. Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és
gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució podeu sol·licitar
la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos
corresponents.
QUART. Notificar aquesta resolució a CELLEC RÓTULOS, SLU, amb NIF:
B6539882-8, i al servei de Recaptació.”
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6.

UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR NÚM. 000036/2015-UES,
CONTRA SACKERSMUSIC, SL, PER NO TENIR EL LIMITADOR
DE SO CONNECTAT DE L’ESTABLIMENT DEL CARRER DE
JOSEP ANSELM CLAVÉ, NÚM. 73, BXS. 4.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. IMPOSAR una sanció de 901 euros (NOU-CENTS UN EUROS) a
l’empresa amb NIF: B-6296692-8, per no tenir el limitador de so connectat a
l’establiment del c. de Josep Anselm Clavé, núm. 73, bxs. 04.
SEGON. Adjuntar el document per efectuar el pagament.
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 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.
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 Sr. SACKERSMUSIC, SL; amb NIF:
B6296652-8, i al servei de Recaptació.”
7.

UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ
D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER NO TENIR EL GOS CENSAT I
PER OCASIONAR MOLÈSTIES L’ANIMAL ALS VEÏNS.
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S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. IMPOSAR al senyor MOHAMED JAMAL ZIMRANI, la sanció de
multa de tres-cents cinquanta euros (350 €) per infracció de l’article 12.1 de
l’Ordenança de Tinença d’animals domèstics de companyia, segons consta a
l’expedient.
SEGON. IMPOSAR al senyor MOHAMED JAMAL ZIMRANI, la sanció de
multa de tres-cents cinquanta euros (350 €) per infracció de l’article 50.1 de
l’Ordenança de Tinença d’animals domèstics de companyia, segons consta a
l’expedient.
Per tant, l’import total de les sancions ascendeix a la quantitat de setcents euros (700 €).
TERCER. Amb la finalitat de satisfer l’import esmentat, s’adjunta document de
pagament, per tal de poder-lo fer efectiu en qualsevol de les entitats que hi
apareixen en el revers, així com procedir al seu ingrés al compte bancari
establert en el mateix, essent el termini final de pagament la data que hi consta
en aquest document adjunt. En cas de no fer-ho aquesta quantia serà exigida
per via executiva sense perjudici dels recàrrecs i interessos corresponents.
QUART. Comunicar el contingut d’aquest decret a l’interessat, fent-li saber els
recursos que l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient,
a la Policia Local i al Departament de Medi Ambient d’aquest Ajuntament.”
8.

UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE
L’EXP. INCOAT PER NO RESPONDRE A LA RECLAMACIÓ DEL
CONSUMIDOR
PERJUDICAT
PER
UNA
DENEGACIÓ
D’EMBARCAMENT
PER
OVERBOOKING.
NÚM.
EXP.:
000298/2014-UES.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMERO. IMPONER una sanción de dos mil euros (2.000 €) a VUELING
AIRLINES, S.A., NIF: A6342214-1 por contradecir lo que dispone el articulo
331-6 h) en relación con el 211- 4 c) del Código de Consumo de Cataluña.
SEGUNDO. Con el fin de satisfacer el importe mencionado, se adjunta
documento de pago, a fin de poder hacer efectivo en cualquier entidad de las
que aparecen en el reverso, así como proceder a su ingreso en la cuenta
bancaria establecido en el mismo, siendo el plazo final de pago la fecha que
consta en este documento adjunto. En caso de no hacerlo esta cuantía será
exigida por vía ejecutiva sin perjuicio de los recargos e intereses
correspondientes.
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TERCERO. Dar traslado del contenido de este Acuerdo al interesado,
haciéndole saber los recursos que le asisten.
CUARTO. Dar traslado del contenido de este Acuerdo al instructor, a la
secretaria del expediente, a la jefa de la OMIC, y al departamento de
Recaudación.
QUINTO. Declarar que contra esta resolución, que es definitiva en vía
administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de
reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción
de esta notificación. Contra la desestimación expresa del recurso de reposición,
en su caso, o bien directamente contra esta resolución, se podrá interponer
recurso contencioso administrativo delante del juzgado contencioso
administrativo de la provincia de Barcelona en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la recepción de la notificación correspondiente.
En el caso que la desestimación del recurso de reposición se produjera por
silencio administrativo -silencio que se produce por transcurso de un mes a
contar desde la fecha de su interposición sin que se tenga notificada su
resolución- el plazo para interposición del recurso contencioso administrativo
será de 6 meses a contar desde el día siguiente en que el referido recurso de
reposición se entienda desestimado.
SEXTO. Comunicar que este ayuntamiento dispone de la institución del
Defensor de la Ciudadanía que tiene entre sus competencias defender los
derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de Vilanova i la Geltrú, en
todas aquellas actuaciones del Ayuntamiento y de sus organismos
dependientes. Su servicio es gratuito. Si tiene alguna discrepancia en relación
a esta resolución, pueden solicitar su intervención, sin que suspenda los plazos
de los recursos correspondientes.”
9.

UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE
L’EXP. SANCIONADOR PER NO RESPONDRE A LA
RECLAMACIÓ DE LA USUÀRIA PER L’IMPORT ABONAT PEL
CANVI DE VOL. NÚM. EXP.: 000297/2014-UES.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMERO. IMPONER una sanción de quinientos euros (500 €) a EDREAMS
ODIGEO, NIF: B-619577-8 por contradecir lo que dispone el articulo 331-6 h)
en relación con el 211-4 c) del Código de Consumo de Cataluña.
SEGUNDO. Con el fin de satisfacer el importe mencionado, se adjunta
documento de pago, a fin de poder hacer efectivo en cualquier entidad de las
que aparecen en el reverso, así como proceder a su ingreso en la cuenta
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bancaria establecido en el mismo, siendo el plazo final de pago la fecha que
consta en este documento adjunto. En caso de no hacerlo esta cuantía será
exigida por vía ejecutiva sin perjuicio de los recargos e intereses
correspondientes.
TERCERO. Dar traslado del contenido de este Acuerdo al interesado,
haciéndole saber los recursos que le asisten.
CUARTO. Dar traslado del contenido de este Acuerdo al instructor, a la
secretaria del expediente, a la jefa de la OMIC, y al departamento de
Recaudación.
QUINTO. Declarar que contra esta resolución, que es definitiva en vía
administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de
reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción
de esta notificación. Contra la desestimación expresa del recurso de reposición,
en su caso, o bien directamente contra esta resolución, se podrá interponer
recurso contencioso administrativo delante del juzgado contenciosos
administrativo de la provincia de Barcelona en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la recepción de la notificación correspondiente.
En el caso que la desestimación del recurso de reposición se produjera por
silencio administrativo -silencio que se produce por transcurso de un mes a
contar desde la fecha de su interposición sin que se tenga notificada su
resolución- el plazo para interposición del recurso contencioso administrativo
será de 6 meses a contar desde el día siguiente en que el referido recurso de
reposición se entienda desestimado.
SEXTO. Comunicar que este ayuntamiento dispone de la institución del
Defensor de la Ciudadanía que tiene entre sus competencias defender los
derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de Vilanova i la Geltrú, en
todas aquellas actuaciones del Ayuntamiento y de sus organismos
dependientes. Su servicio es gratuito. Si tiene alguna discrepancia en relación
a esta resolución, pueden solicitar su intervención, sin que suspenda los plazos
de los recursos correspondientes.”
10. UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXP.
SANCIONADOR INCOAT D’INICI PER NO DONAR RESPOSTA AL
FULL OFICIAL DE DENÚNCIA PRESENTAT PER UNA
CONSUMIDORA QUE MANIFESTAVA EL SEU DESACORD AMB
LES INSTAL·LACIONS DE L’HOTEL I EL QUE ELLA REALMENT
HAVIA RESERVAT. NÚM. EXP.: 000072/2015-UES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
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“PRIMER. DESESTIMAR les al·legacions presentades al tràmit d’audiència
presentades per GARDEN HOTEL CALIFORNIA.
SEGON. IMPOSAR la sanció de cent cinquanta euros (150 €) a GARDEN
HOTEL CALIFORNIA NIF: A-43062983.
TERCER. Amb la finalitat de satisfer l’import esmentat, s’adjunta document de
pagament, per tal de poder-lo fer efectiu en qualsevol de les entitats que hi
apareixen en el revers, així com procedir al seu ingrés al compte bancari
establert en el mateix, essent el termini final de pagament la data que hi consta
en aquest document adjunt. En cas de no fer-ho aquesta quantia serà exigida
per via executiva sense perjudici dels recàrrecs i interessos corresponents.
QUART. Comunicar el contingut d’aquest Acord a l’interessat, fent-li saber els
recursos que l’assisteixen, a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al cap
de l’OMIC, i al departament de Recaptació.
CINQUÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu
cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició
s’entengui desestimat.
SISÈ. 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.”
11. UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE
L’EXP. SANCIONADOR INCOAT PER NO DONAR RESPOSTA AL
FULL OFICIAL DE RECLAMACIÓ DE LA USUÀRIA PER
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INCIDENT AMB UNES AMPOLLES DE CERVEZA
EMBASSADES. NÚM. EXP.: 000311/2014-UES.

MAL

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMERO. IMPONER una sanción de quinientos euros (500€) a
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL ALIMENTACION, S.A., NIF: A-28164754
por contradecir lo que dispone el articulo 331-6 h) en relación con el 211-4 c)
del Código de Consumo de Cataluña.
SEGUNDO. Con el fin de satisfacer el importe mencionado, se adjunta carta de
pago, a fin de poder hacer efectivo en cualquier entidad de las que aparecen en
el reverso, así como proceder a su ingreso en la cuenta bancaria establecido
en el mismo , siendo el plazo final de pago la fecha que consta en este
documento adjunto. En caso de no hacerlo esta cuantía será exigida por vía
ejecutiva sin perjuicio de los recargos e intereses correspondientes.
TERCERO. Dar traslado del contenido de este Acuerdo al interesado,
haciéndole saber los recursos que le asisten.
QUINTO. Dar traslado del contenido de este Acuerdo al instructor, a la
secretaria del expediente, a la jefa de l’OMIC, y al departamento de
Recaudación.
SEXTO. Declarar que contra esta resolución, que es definitiva en vía
administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de
reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción
de esta notificación. Contra la desestimación expresa del recurso de reposición,
en su caso, o bien directamente contra esta resolución, se podrá interponer
recurso contencioso administrativo delante del juzgado contencioso
administrativo de la provincia de Barcelona en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la recepción de la notificación correspondiente.
En el caso que la desestimación del recurso de reposición se produjera por
silencio administrativo -silencio que se produce por transcurso de un mes a
contar desde la fecha de su interposición sin que se tenga notificada su
resolución- el plazo para interposición del recurso contencioso administrativo
será de 6 meses a contar desde el día siguiente en que el referido recurso de
reposición se entienda desestimado.
SÈPTIMO. Comunicar que este ayuntamiento dispone de la institución del
Defensor de la Ciudadanía que tiene entre sus competencias defender los
derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de Vilanova i la Geltrú, en
todas aquellas actuaciones del Ayuntamiento y de sus organismos
dependientes. Su servicio es gratuito. Si tiene alguna discrepancia en relación
a esta resolución, pueden solicitar su intervención, sin que suspenda los plazos
de los recursos correspondientes.”
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12. UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER POSSIBLE INFRACCIÓ
SOBRE LA RECLAMACIÓ D’UN USUARI EL QUAL VA PATIR
DANYS EN EL SEU VEHICLE AL REPOSTAR. NÚM. EXP.:
000296/2014-UES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMERO. ESTIMAR las alegaciones presentadas por FIDELIDADE
COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., por lo que a la petición archivo del
expediente sancionador se refiere.
SEGUNDO. Dar traslado del contenido de este Acuerdo al interesado,
haciéndole saber los recursos que le asisten.
TERCERO. Dar traslado del contenido de este Acuerdo al instructor, a la
secretaria del expediente, a la jefa de l’OMIC, y al departamento de
Recaudación.
CUARTO. Declarar que contra esta resolución, que es definitiva en vía
administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de
reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción
de esta notificación. Contra la desestimación expresa del recurso de reposición,
en su caso, o bien directamente contra esta resolución, se podrá interponer
recurso contencioso administrativo delante del juzgado contencioso
administrativo de la provincia de Barcelona en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la recepción de la notificación correspondiente.
En el caso que la desestimación del recurso de reposición se produjera por
silencio administrativo -silencio que se produce por transcurso de un mes a
contar desde la fecha de su interposición sin que se tenga notificada su
resolución- el plazo para interposición del recurso contencioso administrativo
será de 6 meses a contar desde el día siguiente en que el referido recurso de
reposición se entienda desestimado.
QUINTO. Comunicar que este ayuntamiento dispone de la institución del
Defensor de la Ciudadanía que tiene entre sus competencias defender los
derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de Vilanova i la Geltrú, en
todas aquellas actuaciones del Ayuntamiento y de sus organismos
dependientes. Su servicio es gratuito. Si tiene alguna discrepancia en relación
a esta resolución, pueden solicitar su intervención, sin que suspenda los plazos
de los recursos correspondientes.”
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GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ
13. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENT. SOL·LICITUD DE SUPORT A
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA PLANIFICACIÓ,
SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE PLANS I PROGRAMES LOCALS A
TRAVÉS DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2015.
S’aprova per unanimitat dels assistents sol·licitar a la Diputació de Barcelona
dins el Catàleg de recursos 2015 el suport a la planificació, seguiment i
avaluació de plans i programes locals.
El recurs que es demana depèn de l’Àrea de Presidència i s’enquadra dins del
programa Millora de l'organització dels ens locals que es concreta com a recurs
tècnic a través del Servei d’assistència a l’organització municipal.”
TERRITORI I ESPAI URBÀ
14. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER LA
SRA. M. DEL CARMEN FERRON TORRES, PER A LEGALITZAR I
REFORMAR UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES
DE PB+1PP, SITUAT AL CARRER DE L’ESTACA, NÚM. 36. (EXP.
OBRES 867/2015)
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres
sol·licitada per la Sra. M. DEL CARMEN FERRON TORRES, per a legalitzar i
reformar un habitatge unifamiliar entre mitgeres de PB+1PP, situat al carrer de
l’Estaca, núm. 36. (Exp.000867/2015-OBR), d'acord amb la documentació
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables.
15. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER
FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANTONI ABAT, PER A SEGREGAR
L’ESGLÉSIA DELS JOSEPETS RESPECTE DE LA FINCA DE
L’HOSPITAL DE SANT ANTONI ABAT, AL CARRER DE SANT
JOSEP, NÚM. 21-23. (EXP. OBRES 951/2015)
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència sol·licitada per
FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANTONI ABAT, amb NIF: G-0853082-6, per a
segregar l'església dels Josepets respecte de la finca de l'Hospital de Sant
Antoni Abat, al carrer de Sant Josep, núm. 21-23, d'acord amb la documentació
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables.
16. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL.LICITADA PEL SR.
DANIEL FERRER GUILLAMON, PER A DIVISIÓ HORITZONTAL
DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PB+2PP+PSCO, AMB 2
HABITATGES I 1 LOCAL EN PLANTA BAIXA, AL CARRER DE
JOSEP COROLEU, NÚM. 20. (EXP. OBRES 958/2015)
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S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència sol·licitada per
DANIEL FERRER GUILLAMON, per a divisió horitzontal de l'edifici plurifamiliar
de PB+2PP+PSCO, amb 2 habitatges i 1 local en planta baixa al carrer de
Josep Coroleu, núm. 20, d'acord amb la documentació presentada i amb els
informes tècnic i jurídic favorables.
17. URBANISME. DENEGAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, PER A INSTAL·LAR DOS
SUPORTS DE FUSTA AL SECTOR DE LA BASSA D’EN
CREIXELL. (EXP. OBRES 1007/2015)
S’aprova per unanimitat dels assistents DENEGAR la llicència sol·licitada per
TELEFÓNICA, per a instal·lar dos suports de fusta, al sector de la Bassa d’en
Creixell, d’acord amb la documentació presentada i amb l’informe tècnic
desfavorable que figura incorporat a l’expedient.
18. URBANISME. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ
D’ALCALDIA (D151110)
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
1.

Sol·licitud presentada per COPAIGUA, SCC LTDA, per a obrir rasa i construir un
mur soterrat als jardins del Molí de Vent. (exp. obres 709/2015).

2.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a instal·lar xarxa
de protecció als balcons, al carrer de Pelegrí Ballester, núm. 16. (exp. obres
799/2015)

3.

Sol·licitud presentada per UNITED BAGS COMPANY, SL, per a adequar local
comercial i col·locar rètol, al carrer dels Caputxins, núm. 41. (exp. obres
865/2015)

4.

Sol·licitud presentada per GRUPO VISTO, SL, per a col·locar rètol al carrer de
Roger de Flor, núm. 9. (exp. obres 902/2015)

5.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la
façana al carrer de Josep Coroleu, núm. 75-77. (931/2015-OBR // 21/2015DHAB)

6.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar les
plaques de marbre, al carrer de Josep Coroleu, núm. 126. (exp. obres 942/2015)

7.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a construir una
rampa d’accés a l’edifici, situat al carrer de Josep Coroleu, núm. 157. (exp.
obres 946/2015)
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8.

Sol·licitud presentada per MONTSERRAT MELIZ ESCAMILLA, per a obrir pas
d’1,20 m col·locar parquet i pintar, al carrer dels Aiguamolls, núm. 16. (exp.
obres 949/2015)

9.

Sol·licitud presentada per JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ, per a construir
una piscina al carrer de la Falç, núm. 61. (exp. obres 963/2015)

10.

Sol·licitud presentada per RAUL CARRION FERNÁNDEZ, per a canviar porta
d’accés al jardí, a l’avinguda dels Sis Camins, núm. 57A . (exp. obres 964/2015)

11.

Sol·licitud presentada per MIRIAM AREVALO CARDONA, per a fer instal·lació
interior de gas a l’avinguda de la Torre del Vallès, núm. 7. (exp. obres
1009/2015)

12.

Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 3 m per
a subministrament de gas a l’avinguda de la Torre del Vallès, núm. 3. (exp.
obres 738/2015)

13.

Deixar en suspens la sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a
obrir una rasa d’1m al carrer de l’Oreneta, núm. 56. (exp. obres 581/2015)

14.

Deixar en suspens la sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a
obrir una rasa d’1m a l’avinguda de Vilafranca del Penedès, núm. 2A. (exp.
obres 627/2015)

15.

Deixar en suspens la sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a
obrir una rasa d’1m al carrer de la Providència, núm. 29. (629/2015)

OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS
1.

Sol·licitud presentada per AGUSTINA CONTRERAS VERA, per a adequar un
estudi fotogràfic a la ronda Ibèrica, núm. 165, Esc.1, baixos 2a. (exp. obres
941/2015)

19. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE
COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES
PRESENTADES PER L’INTERESSAT (CP151110)
Es dóna compte a la Junta de Govern Local del dia 10/11/2015 de la relació de
comunicacions prèvies i declaracions responsables presentades per
l’interessat.
OBRES
Obres menors
1.

Comunicació presentada per CARMEN ALEGRE LAMIEL, per a netejar pati
interior i pintar a la rambla Principal, núm. 87, 1r.1a. (exp. obres 827/2015)
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2.

Comunicació presentada per ANDRÉS BAIG CAIMI, per reparar escala i muret
del terrat, al carrer de Santa Anna, núm. 39. (exp. obres 881/2015)

3.

Comunicació presentada per MANUEL CAMPAÑA MARÍN, per a canviar
paviment de gres al carrer de Josep Coroleu, núm. 48F, 2n. 2a. (exp. obres
883/2015)

4.

Comunicació presentada per JORDI FOLCH IBÁÑEZ, per a reformar bany i
cuina, instal·lar calefacció i pintar el pis al carrer d’Alexandre de Cabanyes, núm.
26 Esc. I, bxs.1a. (exp. obres 886/2015)

5.

Comunicació presentada per CARME MARRUGAT BORRAS, per a reformar el
bany al carrer del Gas, núm. 4, baixos 2a. (exp. obres 912/2015)

6.

Comunicació presentada per CARME RENAU FORT, per a canviar banyera per
plat de dutxa al carrer de les Ones, núm. 1, escala B, 2n.1a. (exp. obres
915/2015)

7.

Comunicació presentada per JUAN ÁLVAREZ GRANADOS, per a canviar
banyera per plat de dutxa al carrer de la Moixarra, núm. 13, 3r.1a. (exp. obres
917/2015)

8.

Comunicació presentada pel Sr. ANTONIO MARCO HUERGA, per a renovar
cuina i bany al carrer de Francesc de Sales Vidal, núm. 12, 2n. 1a. (exp. obres
920/2015)

9.

Comunicació presentada per ALFONSA CAÑAVERAS MERINO, per canviar
banyera per plat de dutxa, al carrer del Recreo, núm. 49, 2n. 2a. (exp. obres
921/2015)

10.

Comunicació presentada per NURIA ZARAGOZA GARCIA, per a canviar
banyera per plat de dutxa a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 169 B, 4t. 4a.
(exp. obres 924/2015)

11.

Comunicació presentada per PEDRO GÓMEZ VALENZUELA, per reformar bany
i cuina a la plaça de Soler i Carbonell, núm. 23, 4t. 4a. (exp. obres 925/2015)

12.

Comunicació presentada pel Sr. JAUME HERNANDO RUBIO, per a canviar 2
banyeres per 2 plats de dutxa al carrer de l’Aigua, núm. 139, 3r. 2a. (exp. obres
928/2015)

13.

Comunicació presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a sanejar i
pintar celobert, a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 86. (exp. obres 930/2015)

14.

Comunicació presentada per SANTIAGO RAYNARD VILLENA, per a canviar
paviment, enrajolar bany, canviar finestres i pintar al carrer dels Oms, núm. 6.
(exp. obres 934/2015)
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15.

Comunicació presentada per EVA PINEDA MONTANER, per a canviar rajoles
trencades a la terrassa, al carrer de la Portadora, núm. 20. (exp. obres
937/2015)

16.

Comunicació presentada per ENRIQUE PAPIOL PERIS, per a reformar bany i
cuina al carrer de Menéndez y Pelayo, núm. 29, 2n.2a. (exp. obres 947/2015)

17.

Comunicació presentada per FRANCISCO SEGARRA SALA, per a canviar
banyera per plat de dutxa al carrer de Josep Coroleu, núm. 83, 5è. 3a.( exp.
obres 952/2015)

18.

Comunicació presentada per JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ MOR, per a reformar
la cuina a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 163C, 8è. 4a. (exp. obres
954/2015)

19.

Comunicació presentada per JOSÉ MANUEL DE PRADO RUIZ, per a enrajolar
cuina al carrer de les Canàries, núm. 16, 5è. 6a. (exp. obres 955/2015)

20.

Comunicació presentada per MANUELA QUESADA MEDINA, per a canviar
banyera per plat de dutxa a la plaça de Catalunya, núm. 3, 1r. 2a. (exp. obres
962/2015)

21.

Comunicació presentada per JOSÉ ALBAREDA PAÑELLA, per a reparar
goteres del terrat, al carrer de les Casernes, núm. 16 B. (exp. obres 965/2015)

22.

Comunicació presentada per SÒNIA MASEU PUJADAS, per a enrajolar cuina al
carrer de Magdalena Miró, núm. 8C. (exp. obres 966/2015)

23.

Comunicació presentada per EUGÈNIA RIBALTA SENDRÓS, per a reformar
bany, lavabo i cuina, al carrer de Josep Llanza, núm. 2, 2n. 2a. (exp. obres
967/2015)

24.

Comunicació presentada per M. PILAR MARCH PORTILLO, per a reformar bany
al carrer del Vinyet, núm. 27. (exp. obres 971/2015)

25.

Comunicació presentada per FRANCISCO GONZÁLEZ PAJUELO, per a canviar
paviment a menjador i passadís al carrer de Josep Coroleu, núm. 8, 2n.1a. (exp.
obres 972/2015)

26.

Comunicació presentada per MARK VERNON TULLETT, per a reformar cuina,
al carrer de València, núm. 33 bxs. (exp. obres 973/2015)

27.

Comunicació presentada per ALBERTO NOGUERA ANAYA, per a canviar
instal·lació de gas a la cuina al carrer de les Canàries, núm. 4, 5è. 1a. (exp.
obres 984/2015)

28.

Comunicació presentada per MARC CARBONELL GARCIA, per a reparar
parquet i canviar plat de dutxa al carrer de Ferrer i Vidal, núm. 34, 1r. 2a. (exp.
obres 986/2015)
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29.

Comunicació presentada per JESÚS ARANDA RODRÍGUEZ, per a canviar
banyera per plat de dutxa a la plaça de Soler i Carbonell, núm. 24, 4t. 1a. (exp.
obres 989/2015)

30.

Comunicació presentada per MIGUEL PASCUAL CABO, per a canviar paviment
de la cuina al carrer del Canigó, núm. 3, 2n. 2a. (exp. obres 992/2015)

ACTIVITATS
Innòcues
1.

Comunicació presentada per ANGEL MORALES VELASCO, per instal·lar una
perruqueria i estètica a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 107-105, local 2.
(exp. act 360/15)

2.

Declaració responsable presentada per JUAN CARLOS VICIOSO HERNÁNDEZ,
per instal·lar una agència immobiliària al carrer de Canyelles, núm. 4. (exp. act
356/15)

3.

Comunicació prèvia presentada per AJI VERDE TRADING, SL, per instal·lar un
magatzem de distribució de productes infantils, al carrer de Roser Dolcet, núm.
15, nau 4. (exp. act 362/15)

REPAR
1.

Règim de comunicació presentat per l’ARTIGA DE VNG, SCP, per instal·lar un
bar a la plaça de Soler i Carbonell, núm. 35. (exp. act 291/15) (activitat existent)

2.

Règim de comunicació presentat per OTMAN EL HATIMI per canviar de nom un
bar al carrer de l’Aigua, núm. 52, bxs. (exp. act 335/15) (activitat existent)

3.

Règim de comunicació presentat per CLAVEDEFA, SCP, per canviar de nom un
bar restaurant a la plaça de Pau Casals, núm. 4, bxs. (exp. act 277/15)

4.

Règim de comunicació presentat per ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN
PISTRAUS, per instal·lar un bar (de l’associació) al carrer de la Unió, núm. 104.
(exp. act 509/14)

5.

Règim de comunicació presentat per CRISTÒFOR FIGUERAS MARGALET, per
canviar de nom el restaurant del passeig Marítim, núm. 72. (exp. act 52/15).

6.

Règim de comunicació presentat per YINSONG CHEN, per canviar de nom el
bar de l’av. de Jaume Balmes, núm. 28-30, bxs. 03. (exp. act 315/2015).

URGÈNCIA
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:
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El secretari fa constar en relació a aquests punts que no ha pogut ser objecte
d’estudi pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament
jurídic de conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i
als efectes d’allò que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, llevat els casos en que porti incorporat l’informe jurídic.
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
20. CONVIVÈNCIA I EQUITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’INSTITUT MUNICIPAL
D’EDUCACIÓ I TREBALL, IMET, PER LA REALITZACIÓ DE LES
ACCIONS FORMATIVES DEL MÒDUL B DE CONEIXEMENTS
LABORALS EN EL MARC D’ACOLLIDA DE LES PERSONES
ESTRANGERES IMMIGRADES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió per la realització de les
accions formatives del mòdul B de coneixements laborals en el marc d’acollida
de les persones estrangeres immigrades segons el text que s’adjunta.
SEGON. Destinar la quantitat de 1.200 € (MIL DOS CENTS EUROS) sense
que s’inclogui l’IVA atès que l’entitat està exempta del seu pagament.
Aquest import anirà a càrrec de la partida número 08,3273,2279901 Gestió
diversitat, del pressupost corresponent a l’any 2015.
TERCER. Autoritzar la regidora de Convivència i Equitat per a la signatura de
la documentació que sigui necessària per a la formalització d’aquest acord.
QUART. Notificar aquest acord a l’Institut Municipal d’Educació i Treball, IMET.
CINQUÈ. Convalidar aquets acord a la propera sessió plenària de
l’Ajuntament.
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 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 comptades de la data
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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.

TERRITORI I ESPAI URBÀ
21. URBANISME. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE
REFORÇ ESTRUCTURAL EN PÒRTICS CENTRALS DEL COS DE
FAÇANA PRINCIPAL DE L’EDIFICI DE LES ANTIGUES
CASERNES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar inicialment el projecte executiu d’obres municipals
anomenat “Projecte de reforç estructural en pòrtics centrals del cos de
façana principal de l’edifici de les antigues Casernes” de Vilanova i la
Geltrú, que conté l’Estudi de Seguretat i Salut, redactat per part de l’arquitecta
municipal senyora Anabel Fuentes i Montiel, amb un pressupost d’execució per
contracte és de quaranta-nou mil cinc-cents vuitanta-sis euros amb setantavuit cèntims (49.586,78 €) sense IVA, més deu mil quatre-cents tretze euros
amb vint-i-dos cèntims (10.413,22€) del 21 per cent de l’IVA fan un pressupost
per contracte de seixanta mil euros (60.000,00€) amb l’IVA inclòs.
SEGON. Aquest import es farà efectiu quant a 50.000 euros amb càrrec a la
partida 33,3420,2279901 (Pavelló Casernes) i quant a 10.000,00 euros amb
càrrec a la partida 40,1500,21401 ( Manteniment edificis de catàleg) del vigent
Pressupost.
TERCER. SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un
període de trenta dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent
al BOP.
QUART. Aquest és un acte de tràmit, que no posa fi a la via administrativa, no
procedeix interposar cap recurs, sense perjudici de les al·legacions que es
poden fer i que seran considerades en la resolució que posi fi al procediment.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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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Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:55 hores, de la
que s’estén la present acta que firma el president amb mi, el secretari general.

Neus Lloveras Massana

Isidre Martí Sardà
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