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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 7 DE DESEMBRE DE 
2016 
 

Acta núm. 43 
 
Assistents: 

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

     
SECRETARI  GENERAL 
MARCEL·LÍ PONS DUAT 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la regidora Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL i la Sra. NÚRIA 
BLANES MELÉNDEZ d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
El regidor Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 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 29 DE NOVEMBRE DE 2016. 
 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 29 de novembre 
de 2016. 
 
 
 
2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT DELS 
PRODUCTES ORACLE DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. 
NÚM. 000026/2016-CONT. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
“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 manteniment i suport dels productes Oracle de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a 161 
del TRLCSP, per un període de tres anys, prorrogables a un any més, amb un 
pressupost anual de 3.700,00 € de base imposable i 777,00 € corresponents a un 21% 
d’IVA, que fan un total de 4.477,00 € (QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET 
EUROS ).  
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21.9204.21602 (o equivalent) del 
pressupost del 2017 i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin 
a tal efecte fins a la finalització del contracte, a raó de mesos vençuts. 
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 
 
 
3. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE QUIOSC-BAR DEL PARC GUMÀ I FERRAN DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. NÚM. 000027/2016-CONT. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
“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 concessió de domini públic 
per a la gestió i explotació del servei de quiosc-bar del parc Gumà i Ferran 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 10 anys prorrogables dos anys més 
per períodes anuals, amb un cànon anual mínim de 2.500,00 €. 
 
TERCER.- Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 
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4. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA COMPAREIXENÇA I 

DESIGNA DE LLETRAT AL RECURS  PROCEDIMENT ABREUJAT 357/2016-1 
INTERPOSAT PER UN PARTICULAR DAVANT DEL JUTJAT  CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE BARCELONA. EXP. NÚM. 000275/2016-SEC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:  
 
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 en 
qualitat d’administració demandada, en el procediment abreujat 357/2016-1, 
interposat per Sr. A. M. B. contra la resolució de la Junta de Govern local de 26 de 
juliol de 2016 que desestima el recurs de reposició contra la desestimació de la 
sol·licitud d’exempció de l’Impost sobre l’Increment del Valors dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana.  
 
Segon. Designar el lletrat,  Sr. Matías Acebes Fernández 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.-  NOTIFICAR el present acord al lletrat designat el Sr. Matías Acebes 
Fernández, als efectes que porti a terme la representació i defensa jurídica i al seu 
servei es prepari l’expedient administratiu sol·licitat pel jutjat.” 
 

 
 

5. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA  DE DATA 22 DE 
NOVEMBRE DE  2016 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 
2 DE BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 
297/2015-Y. EXP. NÚM. 000074/2016-SEC. 

 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent  
procediment:  
 
 
 
Òrgan jurisdiccional:  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 2 

DE BARCELONA. 
 
Núm. procediment:   Abreujat num. 297/2014-Y 
 
 
Núm. i data sentència:          Núm. 294/2016 de 22 de novembre de 2016 
 
 
Part actora: F. M. C.  
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Part demandada:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                   Miquel Angel Pigem 
 
 
Objecte del procediment:      Decret de la Regidor Delegat de data 05/06/2015 que 

imposa sanció de 6000 € com a responsable de la 
infracció administrativa urbanística consistent en realitzar 
una parcel·lació d’una finca indivisible, sita en la Masia 
Can Xicarró en sol urbanitzable sense llicència. 

 
La resolució judicial fa un anàlisi detallat del procediment 
administratiu i tot i que no comparteix la data d’inici que 
determina la part actora, arriba a la mateixa conclusió que 
s’ha produït la caducitat de l’expedient sancionador. 
 
Inici del procediment en data 25/04/2014. Decret de 
regidor delegat en data 16/12/2014 que acorda la 
retroacció del procediment (perquè s’havia aplicat una 
normativa que no estava vigent al moment de cometre la 
infracció). Segons la jutge la retroacció no pot alterar la 
data d’inici del procediment. 
 
Nou decret en data 05/06/2015 notificat el 29/06/2015, 
data que supera amb escreix els 6 mesos de caducitat 
del procediment sancionador. 
 

Decisió :  SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA 
Declara la nul·litat de la resolució recorreguda per 
caducitat del procediment sancionador. 
No imposa costes judicials 

 
Fermesa:  La resolució judicial és ferma. Contra la sentència es pot 

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

i conforme. 
 
 
 
6. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  DE L’ACORD 

D’INCOACIÓ 134/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER FRANCESC MACIÀ 
AMB C/ LA GORNAL, PEL MAL ESTAT DEL PAVIMENT, EL DIA 17 DE 
SETEMBRE DE 2016. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD 
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“PRIMER. Incoar l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial de 
l’Administració núm.000134/2016-REC instat per la senyora amb DNI 75122030 M, 
pels danys causats en la caiguda, quedant pendent la seva valoració econòmica. 
 
SEGON. Suspendre la tramitació de l’expedient fins l’estabilització de les lesions. 
 
TERCER. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de 
l’expedient: 
 
 
 
Instructor/a 
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA 
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114 
 
 
 
Secretari/ària 
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA 
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098 
 

 
Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades 
d’acord amb el que preveu l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
QUART. COMUNICAR a la persona interessada. 
 

 
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals 

 

 
19/9/16 

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

 

 
SIS MESOS 

 
Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de 
l’expedient en el termini establert 
 

 
NEGATIU 

 
CINQUÈ. 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. 
 
SISÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada. 
 
SETÈ. 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.” 
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7. RESPONSABILILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  DE 
L’ACORD D’INCOACIÓ 149/16-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE 6588-BMG 
A L’AVINGUDA FRANCESC MACIÀ AMB CARRER VAPOR, QUAN VA XOCAR 
AMB UNA PILONA QUE NO FUNCIONAVA CORRECTAMENT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Incoar l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial de 
l’Administració núm. 000149/2016-REC instat per GENERALI ESPAÑA, SA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, pels danys causat en el seu vehicle, reclamant com a 
rescabalament una suma de 614.55 Euros. 
 
SEGON.  NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de 
l’expedient: 
 
 
 
Instructor/a 
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA 
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114 
 
 
 
Secretari/ària 
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA 
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098 
 
 
 

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

 

 
28/9/16 

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

 

 
SIS MESOS 

Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de 
l’expedient en el termini establert 
 

NEGATIU 

 
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. 
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CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada. 
 
SISÈ.  Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del 
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions, 
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves 
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.” 
 
 
 
8. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 125/16-REC DE RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA A L’AVINGUDA JAUME 
BALMES, 29, A CAUSA D’UN FERRO SOBRESORTINT DEL TERRA, EL DIA 
26 DE SETEMBRE DE 2016.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
pel senyor amb DNI 77092646 G, en representació del senyor amb DNI 36736401 L 
contra aquest Ajuntament  en data 29 de setembre de 2016. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.” 
 
 
9. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA DEL RECURS DE REPOSICIÓ 22/15-REC 
DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA EN 
BICICLETA AL CARRER HAVANA, PER UN SOT A LA VIA, EL DIA 7 DE 
FEBRER DE 2015. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició formulat pel lletrat  EDUARD CALABRIA 
MARIMON contra la resolució de data 6 de setembre de 2016, per manca de la 
concurrència del nexe causal entre els serveis públics i les lesions i els perjudicis 
reclamats. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.” 
 
 
10. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD 

DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA DEL RECURS DE REPOSICIÓ 92/15-REC 
DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
VEHICLE PORSCHE 911, 1305 DVL, DURANT AL RETIRADA DE LA GRUA 
MUNICIPAL AL CARRER MANUEL DE CABANYES, 1, EL DIA 22 DE MAIG DE 
2015. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Admetre el recurs de reposició interposat per  l’advocat Sr. González, en 
representació del senyor amb DNI 46560437 L i la Cia d’Assegurances ALLIANZ, 
contra l’acord de la JGL de data 27 de setembre de 2016. 
 
SEGON. Declarar la procedència de la indemnització per un import total de 650,32€. 
Dels quals QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES 
CENTIMS D’EURO (496,83€) aniran a favor del senyor amb DNI 46560437 L, i els  
restants CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS 
D’EURO (153,49€) a favor de la Cia d’Assegurances ALLIANZ, CIA. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. CIF A-28007748, que  s’hauran de fer efectives al compte 
bancari: ES52-0030-2438-36-0000594271 en concepte de danys soferts al  vehicle 
sinistrat, i aniran a càrrec de la partida 07.6203.2260401 “Responsabilitat patrimonial” 
del vigent pressupost. 
 
TERCER. Comunicar el següent acord a la part interessada i als Departaments de 
Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament.” 
 
 
11. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER 
INFRACCIÓ EN MATÈRIA DE CONSUM AL NO DONAR RESPOSTA A LA 
RECLAMACIÓ D’UNA CONSUMIDORA QUE VA ADQUIRIR UN PLAN B. EXP. 
NÚM. 000087/2016-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: IMPOSAR a  BARCELO EXPERIENCE, SL. amb NIF B5761587-4, la 
sanció de multa de cinc-cents euros (500 €) l’article 331-6-c del Codi de Consum de 
Catalunya, ”Incomplir els requeriments, les citacions i les mesures adoptades per 
l’Administració, incloses les de caràcter provisional”. 
 
SEGON: REQUERIR a  BARCELO EXPERIENCE , SL., amb NIF B5761587-4, 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 25% l’import de la sanció si es presta la conformitat del 
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.” 
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SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 
12. RECURSOS HUMANS. APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES 

ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ 
INTERNA, PER LA PROVISIÓ D’UN PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR, 
ENQUADRADA DINS EL PERSONAL LABORAL FIX DE LA PLANTILLA DE 
PERSONAL. EXP. NÚM. 000597/2016-RH. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer. Aprovar les bases específiques i la convocatòria del concurs-oposició per 
promoció interna, per a cobrir com a personal laboral fix 1 plaça de Tècnic/a Auxiliar 
(Convivència i Equitat), pertanyen al grup C1. El text íntegre de les bases s’adjunten al 
present acord. 
 
Segon.- Convocar les corresponents proves selectives d’una plaça de 1 Tècnic/a Auxiliar  
i disposar la publicació de les bases al BOP i l’ anunci de la convocatòria al DOGC. 
 
Quart. Viabilitat econòmica: les despeses d’aquesta promoció interna esta consignada en 
les partides de despeses del Capítol I del pressupost vigent.” 

 
 
TRESORERIA 

 
13. GESTIO TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ 

INTERPOSAT PER J. S. B. CONTRA EL DECRET DE LA REGIDORA 
DELEGADA DE DATA 07-09-2016 PEL QUAL ES DESESTIMAVA LA 
BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE LA LLAR D’INFANTS L’ESCATARET I LA 
BONIFICACIÓ DEL 40% DE L’IBI DE LA FINCA DEL POLÍGON 18  17. EXP. 
NÚM. 000615/2016-GES. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
 
“PRIMER. Desestimar el Recurs de Reposició interposat per J. S. B. contra el decret 
de la Regidora delegada de data 07-09-2016.” 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
14. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’INSTITUT CATALÀ 
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DE LES EMPRESES CULTURAL EN EL MARC DE LA CAMPANYA “ESCENA 
25”. EXP. NÚM. 000270/2016-CUL. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
 
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’ICEC (Institut Català de les 
Empreses Culturals), per afavorir l’accés dels joves a espectacles i concerts amb la 
col·laboració dels teatres i sales de Catalunya, dins del programa anomenat “Escena 
25” amb l’objectiu final de crear i consolidar l’hàbit de gaudir de les arts escèniques i la 
música en viu. 
 
 
SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 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 a l’activitat econòmica. 
 
 
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades 
 
Descripció:  
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, I L’INSTITUT 
CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS EN EL MARC DE LA CAMPANYA “ESCENA 25” 
Data:  
 
 
Signataris:  
 
INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS I AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Objecte:  
 
Afavorir l’accés dels joves a espectacles i concerts amb la col·laboració dels teatres i 
sales de Catalunya, dins del programa anomenat “Escena 25” amb l’objectiu final de 
crear i consolidar l’hàbit de gaudir de les arts escèniques i la música en viu. 
 
Drets i Obligacions: 
 
Compromisos de l’Institut Català de les Empreses Culturals 
 

a) L’ICEC assumeix la responsabilitat de gestionar, al seu càrrec, la plataforma 
www.escena25.cat i la APP, a través de la qual s’oferiran els serveis 
esmentats anteriorment.  
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b) L’ICEC posarà a disposició dels els equipaments/promotors que col·laborin en 

la campanya una eina informàtica que els permetrà gestionar en temps real 
l’alta o baixa, així com el nombre d’entrades del respectius espectacles que 
ofereixin als usuaris de la campanya en cada moment. Mitjançant aquesta 
eina, els equipaments/promotors podran consultar, en temps real, el nombre 
d’entrades venudes a través de la plataforma per als seus respectius 
espectacles i el preu abonat, així com obtenir les dades personals dels 
compradors. 
 

c) L’ICEC pagarà a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el preu íntegre de les 
entrades venudes a través de la plataforma per als espectacles d’aquest 
equipament. Les entrades venudes fins al dia 15 (inclòs) de cada mes seran 
pagades l’últim dia laborable del mateix mes. Les venudes entre el dia 16 i 
l’últim dia del mes es pagaran l’últim dia laborable del mes següent. El 
pagament es farà mitjançant ingrés en el número de compte següent, indicat 
per  l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: ES73 0182 6035 4102 0160 0513 
 

d)  L’ICEC es compromet a facilitar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per 
mitjà de la CCMA, el logo d’”Escena 25” en el format i resolució òptims per als 
usos previstos, en cas de contractar paquets publicitaris de la CCMA.  

 
 
 
Compromisos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 

• L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà a l’ICEC la programació que 
inicialment posi a disposició de la campanya d’”Escena 25” perquè l’ICEC la 
posi a disposició dels usuaris a través del web www.escena25.cat i APP, sens 
perjudici de la posterior autogestió, per part dels equipaments/promotors, dels 
espectacles i nombre d’entrades que es posin a disposició dels usuaris de la 
plataforma.  

 
• Els espectacles oferts en el marc de la campanya “Escena 25” no superaran 

els 10€. 
 

• L’Ajuntament de Vilanova i la facilitarà a l’ICEC el núm. de compte en què 
l’ICEC haurà d’ingressar l’import derivat de la venda d’entrades dels 
espectacles d’aquest equipament realitzada per mitjà de la plataforma 
d’”Escena 25”. 

 
• L’Ajuntament de Vilanova i la es compromet a incloure el logo d’”Escena 25” 

als suports audiovisuals que utilitzi per fer difusió del seu equipament o 
programació mitjançant la contractació de qualssevol dels paquets publicitaris 
negociats entre l’ICEC i la CCMA, SA. 
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Vigència: 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir del moment de la seva signatura i serà vigent 
fins al 31 de desembre de 2016. 
 
QUART.- Notificar aquest acord als interessats.” 
 

 
15. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA PER DEIXAR 

SENSE EFECTE LA DESPESA PREVISTA PER A L’ANY 2016 PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL CENTRE 
OBERT. EXP. NÚM. 000741/2016-SSO. 

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

ACORD 

 

“PRIMER. Deixar sense efecte el redactat del compromís de despesa que consta en el  
punt segon de l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’octubre, corresponent 
a l’aprovació de l’expedient de contractació de la gestió del servei de gestió del Centre 
Obert de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que literalment diu: 

“La despesa prevista per l’exercici 2016 dependrà de la data d’inici del contracte i 
serà, aproximadament, de 41.666,66 € + IVA, preveient que el contracte s’iniciarà el 
mes de novembre”. 

 

SEGON. Notificar al departament d’Intervenció.” 

 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 
 

16. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER VICASA 
2014, SL PER A MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 594/2015-OBR DE 
CONSTRUCCIÓ DE DOS EDIFICIS PLURIFAMILIARS, CONSISTENT EN 
AMPLIAR 15,79 M2 LA QUARTA PLANTA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER 
VICENT ANDRÉS ESTELLES, 6-8. EXP. NÚM. 000978/2016-OBR.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per VICASA 2014, SL, per a  
MODIFICAR EL PROJECTE 594/2015-OBR, CONSISTENT EN AMPLIAR EN 15,79 
m2 LA QUARTA PLANTA DE L'EDIFICI de la promoció que es troba situat al carrer 
Vicent Andrés Estellés,  6-8, (Exp.000978/2016-OBR), d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
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1. Abans de l’execució de les obres cal aportar els assumeixos tècnics visats a l’obra 

sol·licitada. 
2. Aquesta modificació s’atorga amb les mateixes condicions particulars i generals 

que figuren a  la llicència per edificar 000594/2015-OBR. 
 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.” 
 
 
17. LLICENCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER C. M. S.,  

PER A REHABILITAR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PB+2PP EN AL C. SANT FELIP NERI, 42. EXP. NÚM. 001076/2016-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  C. M. S., per a  
REHABILITAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP, situat 
al C. SANT FELIP NERI, 42, (Exp.001076/2016-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
1.   Els materials d’acabats i el color de la façana hauran de complir amb l’Ordenança 

de la carta de colors de Vilanova i la Geltrú. 
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 
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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 
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.  
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SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.” 
 
 
18. LLICÈNCIES URBANÍTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER I. M. P., PER 

A SEGREGACIÓ DE LOCAL EN DUES ENTITATS I CANVI D’ÚS A 
HABITATGE D’UN DELS LOCALS, A RBLA. PRINCIPAL, 25 BXS. EXP. NÚM. 
001128/2016-OBR.  

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  I. M. P., per a  SEGREGAR 
LOCAL EN DUES ENTITATS I CANVIAR L'ÚS COM A HABITATGE D'UN 
D’AQUESTS LOCALS, situat a la rambla Principal, 25 1a.Planta, (Exp.1128/2016-
OBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1.    Els elements resultants són els següents: 
Element 1: habitatge de 53,17 m2  
Element 2: oficina 34,67 m2  
 
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. 
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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 
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.” 
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19. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 

URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ 
D’ALCALDIA. D161207 

 
Es dóna compte de les llicències urbanístiques aprovades per Decret per delegació 
d’Alcaldia. 
 
Llicències urbanístiques 
 
1. Sol·licitud presentada N. J. B., per a reparar l’arrebossat de la façana al carrer 

Santa Gertrudis, 20. (1048/2016)  
2. Sol·licitud presentada per  COM. PROP. RBLA. PAU, 87 ESC 2, per a rehabilitar 

les façanes i patis de l’edifici, a Rbla. La Pau, 87 Esc. 2 (001060/2016-OBR)  
3. Sol·licitud presentada per W. T. M. V. D., per a reformar interior habitatge amb 

afectació puntual de l’estructura, a C. Bonaire, 37 (001089/2016-OBR)  
4. Sol·licitud presentada per FAMILIA GALLEGO MARTÍNEZ, SL, per a talar una 

palmera al passeig de Ribes Roges, 35. (1091/2016)  
5. Sol·licitud presentada per COM. PROP. PADUA, 16, per a rehabilitar façana i pati 

en edifici plurifamiliar entre mitgeres, a C. Padua, 16 (exp. 001109/2016-OBR)  
6. Sol·licitud presentada per COM. PROP. RBLA. LA PAU, 87 ESC. 4, per a 

rehabilitar façanes i patis d’habitatge plurifamiliar entre mitgeres i cantonada, a 
Rbla. La Pau, 87 Esc. 4 (exp. 001111/2016-OBR)  

7. Sol·licitud presentada per Y. A., per a instal·lar rètol en nau industrial, a C. Fita,1 
(exp. 001141/2016-OBR)  

8. Sol·licitud presentada per COM.PROPIETARIS C. FASSINA, 6, per a reparar 
instal·lació de gas i encastar-la a nivell de planta baixa, al carrer Fassina, 6 
(1170/2016)  

9. Deixar en suspens la tramitació de la sol·licitud presentada per GAS NATURAL 
SDG, SA, per obrir cata sobre vorera per connexió de serveis, a C. Col·legi, 15B 
(exp. 001117/2016-OBR)  

 
 
20. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 

COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES 
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP161207 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions prèvies i 
declaracions responsables presentades per l’interessat. 
 
ACTIVITATS 
INNÒCUES 
 
1.   Declaració responsable d’obertura presentada per P. R. V. D. O. per instal·lar una 

activitat de venda de roba i complements al carrer de la Mercè, 4, bxs. (414/16-
ACT) 
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2. Declaració responsable d’obertura  presentada per M. F. M. per instal·lar una 
activitat de venda de productes naturals i teràpies a l’avinguda de Francesc Macià, 
145, bxs. (416/16) 

 
3. Declaració responsable d’obertura presentada per P. G. T. L. per instal·lar una 

activitat de venda i lloguer de material i vehicles d’aigua al Dic de Ponent, local 5 i 
6. (386/16) 

 
4.  Comunicació prèvia d’obertura presentada per CGV STOCKS, SL, per instal·lar 

una activitat de venda de roba i complements per a la llar a l’avinguda de Francesc 
Macià, 66, bxs. (388/16) 

 
5.  Comunicació prèvia d’obertura presentada per GREMI D’INSTAL.LADORS DEL 

GARRAF, per instal·lar una oficina de l’associació amb aula de formació al carrer 
de Bailén, 10, bxs. (344/16) 

 
 
REPAR 
 
6. Comunicació prèvia d’obertura presentada per J. E. J. per canviar de nom un bar 

restaurant al passeig del Carme, 36. (415/16) 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.47 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
Neus Lloveras Massana                                            Marcel·lí Pons Duat        
 


