ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 18 DE JULIOL
DE 2017
Acta núm. 28
Assistents:
NEUS LLOVERAS I MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
TERESA LLORENS I CARBONELL
GERARD LLOBET SÁNCHEZ
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
GISELA VARGAS I REYES
SECRETARI GENERAL
MARCEL·LÍ PONS DUAT
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació), la
Sra. ROSA LUCAS BIZARRO (Secretaria) i la Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA
(Alcaldia) 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 I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA 11 DE JULIOL DE 2017.

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 11 de juliol de
2017.
2.

UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA
TITULAR DEL NIE XXXX, PER CAUSAR MOLÈSTIES ALS VEÏNS COM A
CONSEQÜÈNCIA DE TENIR LA MÚSICA A MOLT VOLUM AL SEU DOMICILI,
EN DATA 22/01/2017. EXP. NÚM. 000103/2017-UES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXX la sanció de multa de cent
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 73.2 de l’Ordenança de Mesures per a
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient.
SEGON. REQUERIR la persona titular del NIE XXXX, per tal que s’ingressi a la caixa de
l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies hàbils a comptar
des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta.
TERCER. COMUNICAR a la persona titular del NIE XXXX, de conformitat amb l’article
104.2 de l’Ordenança de Mesures per fomentar el Civisme i la convivència a Vilanova i
la Geltrú, que els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat i que el
pagament de la sanció comportarà la terminació del procediment sens perjudici de
presentar els recursos procedents, de conformitat amb l’article 104.3 de l’Ordenança de
Mesures per fomentar el Civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú.
QUART. COMUNICAR a la persona responsable que es pot acollir a la substitució de la
sanció per mesures educatives i/o en benefici de la comunitat, mitjançant les activitats
compromeses i guiades pel Departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.
L’article 105 de l’Ordenança de Mesures per fomentar el Civisme i la convivència a
Vilanova i la Geltrú (posar l’article de l’ordenança corresponent) estableix que
“L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú promourà especialment la mediació i la resolució
alternativa dels conflictes com a eina bàsica per a una societat menys litigiosa, més
responsable i cohesionada.”
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a la persona responsable, fent-li saber que pot
formular al·legacions en el termini de 10 dies, així com els recursos que l’assisteixen.”
3.

UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA
TITULAR DEL DNI XXXX, PER MOLÈSTIES CAUSADES ALS VEÏNS PELS
LLADRUCS D’UN GOS DE LA SEVA PROPIETAT. EXP. NÚM. 000118/2017UES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX, la sanció de multa de cent
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 73.2 de l’Ordenança de Mesures per a
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient.
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, 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.
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TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
4.

UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA
TITULAR DEL DNI XXXX PER ÚS FRAUDULENT D’UNA TARGETA
D’ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. EXP. NÚM.
000127/2017-UES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX, la sanció de tres-cents euros
amb un cèntim (300,01€) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient.
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté
les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
No obstant, es reduirà en un 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució.
TÈRCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”

5.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE, EL DIA 22 DE MARÇ DE 2017.
EXP. NÚM. 72/17-REC.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per
la senyora amb DNI XXXX contra aquest Ajuntament.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
6.

INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚMERO F/2017/19. EXP. NÚM. 19/2017/eINT.
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2017/18.
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2017/18.
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament
de dites despeses.”
7.

INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
LA RESTA DEL CÀNON
D´OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE DELS SERVEIS DE
TEMPORADA D’ESTIU 2014. EXP. NÚM. 000044/2017-INT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar l’autorització i disposició de despesa del pressupost municipal
vigent a favor de la Demarcació de Costes de Catalunya per un import de 29.280,83
euros en concepte de resta del Cànon d’ocupació del domini públic marítim terrestre
dels serveis de temporada d’estiu 2014, més 3.737,60 euros en concepte d’interessos
de demora meritats.
SEGON. Comptabilitzar la present obligació a l’aplicació de despeses 20,9320,20900
pel que fa a l’import de 29.280,83 euros, i a l’aplicació 90,0110,35900 la quantitat de
3.737,60 euros d’interessos de demora.
TERCER. El pagament de la despesa s’ha anat efectuant per domiciliació bancària, en
els terminis i imports establerts a l’escrit de l’Agència Tributària de 14 d’abril de 2016 de
concessió de l’ajornament del deute, finalitzat el 5 d’abril del 2017.”
8.

RECURSOS HUMANS. APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES
ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR DIVERSOS CONCURSOS OPOSICIÓ PER
LA PROVISIÓ DE PLACES DE PROMOCIÓ INTERNA. EXP. NÚM. 000301/2017RH.

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 1 plaça de funcionari d’Oficial C2 (grua municipal), de
l’escala de l’administració especial, subescala serveis especials. El text íntegre de les
bases s’adjunten al present acord.
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Segon. Aprovar les bases específiques i la convocatòria del concurs-oposició per
promoció interna, per a cobrir 1 plaça d’Encarregat/ada C2 (mercat), de personal laboral
fix de la plantilla municipal, pertanyent al grup C2. El text íntegre de les bases s’adjunten
al present acord.
Tercer. Aprovar les bases específiques i la convocatòria del concurs-oposició per
promoció interna, per a cobrir 1 plaça d’Encarregat/ada C2 (USM), de personal laboral
fix de la plantilla municipal, pertanyent al grup C2. El text íntegre de les bases s’adjunten
al present acord.
Quart. Aprovar les bases específiques i la convocatòria del concurs-oposició per
promoció interna, per a cobrir 1 plaça de funcionari de Tècnic/a Auxiliar C1 (OLH), de
l’escala de l’administració especial, subescala tècnic/a auxiliar. El text íntegre de les
bases s’adjunten al present acord.
Cinquè. Aprovar les bases específiques i la convocatòria del concurs-oposició per
promoció interna, per a cobrir 1 plaça de funcionari de Tècnic/a de grau Mig A2
(Turisme), de l’escala de l’administració especial, subescala tècnic/a auxiliar. El text
íntegre de les bases s’adjunten al present acord.
Sisè. Aprovar les bases específiques i la convocatòria del concurs-oposició per
promoció interna, per a cobrir 1 plaça de funcionari de Tècnic/a de grau Mig A2 (Policia
Local), de l’escala de l’administració especial, subescala tècnic/a auxiliar. El text íntegre
de les bases s’adjunten al present acord.
Setè. Aprovar les bases específiques i la convocatòria del concurs-oposició per
promoció interna, per a cobrir 1 plaça de funcionari de Tècnic/a de grau Mig A2
(Comunicació), de l’escala de l’administració especial, subescala tècnic/a auxiliar. El text
íntegre de les bases s’adjunten al present acord.
Vuitè. Viabilitat econòmica: les despeses d’aquestes promocions internes estan
consignades en les partides de despeses del Capítol I del pressupost vigent.
Novè. Convocar les corresponents proves selectives de les promocions internes dels
punts anteriors, i disposar la publicació de les convocatòries i de les bases específiques
al BOPB i al DOGC.”

9.

RECURSOS HUMANS. APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES
ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR CONCURS PER LA PROVISIÓ
DEFINITIVA DE DOS LLOCS DE TREBALL. EXP. NÚM. 000302/2017-RH.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“Primer. Aprovar la convocatòria i les bases del concurs específic intern per proveir un
lloc de treball de Tècnic/a de grau Mig de Convivència i Equitat A2-. El text íntegre de
les bases s’adjunten al present acord.
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Segon. Aprovar la convocatòria i les bases del concurs específic intern per proveir un
lloc de treball de Treballador/a Social A2-21, amb funcions de coordinació. El text
íntegre de les bases s’adjunten al present acord.
Tercer. Convocar el concurs específic intern per al lloc de treball de Tècnic/a de grau
mig de Convivència i Equitat i pel lloc de Treballador/a Social amb funcions de
coordinació, i disposar la publicació de les convocatòries a la intranet municipal.
Quart. Viabilitat econòmica: les despeses d’aquestes provisions definitives de lloc de
treball estan consignades en les partides de despeses del Capítol I del pressupost
vigent, i no suposen cap increment de les despeses.”

10. ESPORTS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES
A LES PERSONES FÍSIQUES PER A LA PRÀCTICA D’ACTIVITATS
ESPORTIVES A VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. NÚM. 000030/2017-ESP.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar la “Convocatòria de Subvencions en règim de concurrència
competitiva destinades a les persones físiques per a la pràctica d’activitats esportives a
Vilanova i la Geltrú durant l’any 2017, temporada o curs 2016-17”, segons Bases
reguladores aprovades pel Ple de data 5 de juny de 2017 i publicades al BOPB el dia 16
de juny de 2017. (S’adjunta text de la convocatòria com ANNEX 1, en català i castellà).
SEGON. Aquesta convocatòria fa referència als àmbits de:
A. Activitats físiques realitzades per persones afectades per malalties cròniques
degeneratives.
B. Activitats aquàtiques realitzades per persones amb necessitats d’atenció
especial o terapèutica.
C. Activitats esportives realitzades per persones en situació de precarietat
econòmica.
D. Esportistes practicants d’esports individuals on l’estructura participativa no és per
mitjà de clubs.
TERCER. Establir que el termini per a la presentació de sol·licituds pels àmbits A, B, C i
D començarà el dia 25 de setembre de 2017 i finalitzarà el 25 d’octubre de 2017.
QUART. Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes
màxim de quaranta-quatre mil cinc-cents euros (44.500€),
33.3410.48100 BEQUES ACTIVITATS ESPORTIVES I
pressupost de despeses vigent i fer efectiu aquest import a la
la seva gestió com a pagament a justificar.

actuacions per un import
amb càrrec a la partida
TERAPEÚTIQUES del
Regidoria d’Esports per a

CINQUÈ. Publicar aquestes convocatòries al Butlletí Oficial de la Província i als
registres competents, durant un termini de 20 dies, per al seu tràmit d’informació pública
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de conformitat amb l’article 124.2 del Decret 178/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels en locals.
SISÈ. Aprovar l’extracte de la present convocatòria per tal de publicar-la en la BDNS.
SETÈ. Notificar al Departament d’Intervenció municipal per tal que enviï les dades
estructurades, el text complert i l’extracte de la present convocatòria, de conformitat
amb allò que estableixen els articles 14.2 i 14.3 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS, per tal de donar publicitat a la
mateixa.”
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
OCUPACIÓ
11. IMET. APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I
INSERCIÓ (PFI), EN MODALITAT PLANS DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT)
PER AL CURS 2017-2018, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS
LOCALS 2016-2019”. EXP. NÚM. 000014/2017-EDT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“ÚNIC.- APROVAR la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la
realització de Programes de Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Plans de
Transició al Treball (PTT), en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per
al curs 2017-2018 i per un import de sol·licitud de 30.000.- € (TRENTA MIL EUROS).”
12. IMET. APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I
INSERCIÓ (PFI), EN MODALITAT PLANS D’INICIACIÓ PROFESSIONAL (PIP)
PER AL CURS 2017-2018, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS
LOCALS 2016-2019”. EXP. NÚM. 000015/2017-EDT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“ÚNIC.- APROVAR la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per a la
realització de Programes de Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Plans
d’Iniciació Professional (PIP), en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,
per al curs 2017-2018 i per un import de sol·licitud de 20.000.- € (VINT MIL EUROS)”
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NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ
13. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA
FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT VILANOVÍ PER LA CONCESSIÓ DE LA
SUBVENCIÓ NOMINATIVA PEL PROJECTE BALLEM 2017.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar el conveni adjunt amb la Fundació Privada Foment Vilanoví amb NIF
XXXX per la concessió de la subvenció nominativa pel projecte Ballem 2017.
SEGON. Destinar la quantitat de 6.000€ a aquest projecte a favor de la Fundació
Privada Foment Vilanoví amb càrrec a la partida 06.9242.48004.
TERCER. Facultar l’alcaldessa perquè signi els documents que se’n puguin derivar.”

TERRITORI I ESPAI URBÀ
URBANISME
14. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER M. A. P.,
PER CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT PB+PP AMB UN COS
AUXILIAR I PISCINA, A L’AV. TERME, 18. EXP. NÚM. 000434/2017-OBR.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per M. A. P., per a CONSTRUIR
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT PB+1PP AMB UN COS AUXILIAR I PISCINA, situat
a l’avinguda del Terme, 18, (Exp.000434/2017-OBR) d'acord amb la documentació
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, i amb les següents condicions
particulars i generals:
1. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que
l’edificació inclogui la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les
corresponents xarxes.
2. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram separatiu l’edificació
haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida d’aigües pluvials
respecte de la residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la mateixa arqueta
per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram.
3. En compliment de l’ordenança de soroll i vibracions, una vegada executada l’obra,
caldrà presentar certificat tècnic, emès pel responsable de l’obra o per un EPCA,
amb mesures sonomètriques “in situ” que justifiqui el compliment dels objectius de
qualitat establerts a l’ordenança reguladora del soroll, per a l’obtenció de la llicència
de primera ocupació. Igualment caldrà presentar certificat tècnic que certifiqui el
compliment de l’ordenança d’estalvi d’aigua.
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4. La llicència s'ha concedit amb el Projecte Bàsic. qualsevol modificació que comporti
el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s'haurà de presentar com a
modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder començar les obres cal portar a
aquest Ajuntament el projecte d’execució.
5. La tanca al carrer serà d’1 m. d’alçada com a màxim de material opac, la resta fins
un màxim de 1,80 m. serà translúcid o amb elements vegetals. La resta de tanques
a veïns laterals i fons de parcel.la podrà ser opac fins a 1,80 mt. Totes les tanques
es mesuraran en alçada des del pla ideal.
6. Segons l’art.5.3 de l’Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per a
l’obtenció de la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu
cas, de la llicència o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de
comprovació favorable d’aquesta, és condició necessària la presentació de:
Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de
l’apèndix 06.1 del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació.
Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una
empresa autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la
instal·lació cada dos anys. La subscripció d’aquest contracte és un deure dels
subjectes obligats per aquesta Ordenança. Com a mínim durant el primer any
de la instal·lació, el propietari de l’immoble i/o titular de l’activitat haurà de
presentar a l’Ajuntament l’informe del manteniment realitzat, amb les
possibles incidències, anomalies o aspectes de la instal·lació que s’hagin
d’haver reparat.
7. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant
entre d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa
i visat pel col·legi professional.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
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11. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
12. 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.
13. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu.
14. 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
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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.”
15. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA.
D170718
Es dóna compte de la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades
per Decret per delegació d’Alcaldia.
Llicències urbanístiques
1. Sol·licitud presentada per J. O. P., per reformar cuina de l’habitatge i retallar el mur
del pati, al C. Nou, 12 (exp.000440/2017-OBR)
2. Sol·licitud presentada per DORSERAN SERVEIS DE LA CONSTRUCCIÓ, per
impermeabilitzar coberta de l’habitatge unifamiliar, al C. La Gornal, 25
(exp.000684/2017-OBR)
3. Sol·licitud presentada per BOCARBO, CB, per arranjar i pintar la façana dels
habitatges en filera, al C. Conxita Soler, 13-17 (exp.000712/2017-OBR)
4. Sol·licitud presentada per CENTRO MEDICO FEDEAR, SL, per canviar el fals
sostre del local, a la Rbla. Josep Antoni Vidal, 13-15 EN 1 (exp.000718/2017-OBR)
5. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. CAPUTXINS, 16-18, per reparar
filtracions del terrat comunitari i terrassa del 2-1, al C. Caputxins, 16
(exp.000719/2017-OBR)
6. Sol·licitud presentada per R. F. J., per arranjar paret mitgera posterior del pati amb
bastida de l’edifici, al C. Major, 65 (exp.000722/2017-OBR)
7. Sol·licitud presentada per BON PREU, S.A.U., per arranjar parets i canviar bomba
del dipòsit d’aigua contra incendis del supermercat, al C. Josep Coroleu, 52
(exp.000728/2017-OBR)
8. Sol·licitud presentada per LINEA DE VALORES, SL, per arranjar cuina i bany i fer
reparació elèctrica, al C. Correu, 90 (exp.000732/2017-OBR)
9. Sol·licitud presentada per M. D. C. R. B., per arranjar la façana de l’edifici
plurifamiliar amb plataforma elevadora, al C. Providència, 41 (exp.000734/2017OBR)
10. Sol·licitud presentada per CONSORCI SANITARI DEL GARRAF,
per fer
arranjament parcial de la façana, al C. Sant Josep, 21-23 (exp.000737/2017-OBR)
11. Sol·licitud presentada per FT DYHOBBY 2008, SL, per canviar el paviment
d’entrada de la botiga, a la Rbla. Salvador Samà, 44 (exp.000763/2017-OBR)
12. Sol·licitud presentada per A. M. G., per pintar i arranjar façana inferior a 2 metres
d’alçada sense plataforma elevadora, al C. Estaca, 42 (exp.000768/2017-OBR)
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13. Sol·licitud presentada per OD FRANQUICIAS, SLU, per instal·lar rètol en local
comercial destinat a perruqueria, a la Pl. Soler i Carbonell, 7 Bx 01 (exp.
000742/2017-OBR)
14. Sol·licitud presentada per F. P. C., per substituir canal de recollida d’aigües pluvials,
a la Av. Eduard Toldrà, 38 (exp. 000743/2017-OBR)
15. Sol·licitud presentada per COM. PROP. JOSEP COROLEU, 139, per arranjar
façana de l’edifici plurifamiliar amb bastida, al C. Josep Coroleu, 139
(exp.000774/2017-OBR)
16. Sol·licitud presentada per COM. PROP. PL. CUBILOT, 2, per rehabilitar les façanes
de l’edifici plurifamiliar, a la Pl. Cubilot, 2 (exp.000754/2017-OBR)
17. Sol·licitud presentada per VILANOVA D’ACTIUS, SL, per arranjar façana de l’edifici,
al C. Josep Anselm Clavé, 60 (exp.000776/2017-OBR)
18. Sol·licitud presentada per J. LUIS M. B., per arranjar i canviar pilar d’accés al
garatge, al C. Lluis Maria Xirinacs, 4 (exp.000781/2017-OBR)
19. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. JOAN MARAGALL, 13, per canviar
portes del terrat de l’edifici plurifamiliar, al C. Joan Maragall, 13 (exp.000784/2017OBR)
20. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. GAS, 16 INTERIOR, per substituir els
tancaments de paves, del buc d’escala, al C. Gas, 16 (exp.000790/2017-OBR)
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS
1. Sol·licitud presentada per RECREATIVOS VILANOVA, SL, per reformar local
destinat a jocs d’atzar, a la Rbla. Principal, 54 BX (exp.000303/2017-OBR)
2. Sol·licitud presentada per J. P. M., per fer obres d’adequació del local per instal·lar
un taller de reparació de maquinària de neteja viària, al Cami Ral o Molinant, 2 Bx
15 (exp.000510/2017-OBR)
3. Sol·licitud presentada per ORTOPEDIA TECNICA ANSEBEDA, SL, per adequació
de local per a implantació d’un centre d’ortopèdia, a la Rbla. Exposició, 93 Bxs. 2
(exp.000651/2017-OBR)
Obres per adequació i instal·lacions de locals
1. Sol·licitud presentada per RECICLATGES SABATÉ, SL, per ampliar l’activitat de
planta de valorització de residus industrials i centre de descontaminació de vehicles
al carrer Mas Borràs, 8. (408/16)
2. Sol·licitud presentada per J. G. R. per a fer obres per adequar un local per instal·lar
una escola d’arts marcials a l’avinguda Garraf, 28. (509/17)
16. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE
COMUNICACIONS
PRÈVIES
I
DECLARACIONS
RESPONSABLES
PRESENTADES PER L’INTERESSAT CP170718
Es dóna compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions responsables
presentades per l’interessat.
ACTIVITATS
Declaració responsable d’obertura
1. Declaració responsable d’obertura presentada per M. V. M. per instal·lar un centre
de teràpies naturals al carrer Ramon y Cajal, número 4. (76/17-ACT)
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2. Declaració responsable d’obertura presentada per M. M. P. per instal·lar una activitat
de restauració de mobles al carrer de l’Aigua, 118. (97/17)
3. Declaració responsable d’obertura presentada per CENTRAL DP 2013, SL, per
instal·lar una oficina immobiliària a l’avinguda de Francesc Macià, 75. (95/17 act)
4. Declaració responsable d’obertura presentada per M. O. G. V. per instal·lar una
activitat d’intermediaris de comerç (multiserveis) al carrer de Pere Riudor, 28.
(96/17)
5. Declaració responsable d’obertura presentada per M. T. M. C. per instal·lar una
activitat de venda de roba i complements al carrer de Sant Sebastià, 16. (23-17 eact)
Comunicació prèvia d’obertura per canvi de nom
1. Comunicació prèvia d’obertura presentada per M. C. I. per canviar de nom una
activitat de venda de roba i tota classe d’articles a l’avinguda de Francesc Macià,
127, bxs. (53/17 eact)
2. Comunicació prèvia d’obertura presentada per S. A. E. A. per canviar de nom una
activitat de venda de material per a instal·lacions amb oficina, a la plaça Soler i
Carbonell, 25, bxs. 4.
3. Comunicació prèvia d’obertura presentada per N. S. C. per canviar de nom una
herboristeria al carrer de Sant Pau, 27, bxs. 2. (93/17 eact)
4. Comunicació prèvia d’obertura presentada per R. S. M. per canviar de nom una
activitat de taller de pneumàtics a l’avinguda Jaume Balmes, 10. (90/17)
5. Comunicació prèvia d’obertura presentada per B. M. C. per canviar de nom un bar
restaurant al carrer Casernes, 2-4. (46/17 eact)
6. Comunicació prèvia d’obertura presentada per I. A. per canviar de nom un bar
restaurant i ampliar al carrer de Conxita Soler, 17-19. (167/14)
Comunicació prèvia d’obertura Llei 16/15
1. Comunicació prèvia d’obertura presentada per OLIVE RUEDA, SL, per instal·lar un
magatzem amb distribució i oficina de productes d’embalatge al carrer de Roser
Dolcet, 19-21. (302/16)
2. Comunicació prèvia d’obertura presentada per G. B. S. M. T. per instal·lar una
activitat de quinesiologia al carrer Bailen, 27. (126/17)
3. Comunicació prèvia d’obertura presentada per DENTOESTETIC CENTRO DE
SALUT Y ESTETICA DENTAL, SL, situat a la rambla Josep Tomàs Ventosa, 25.
(16/17 eact)
4. Comunicació prèvia per canvi no substancial presentat per RECUPERACIONES Y
DESGUACES LA PIÑA SL, per desballestament de vehicles fora d’ús i gestió de
residus al carrer Marcel·lí Gené, 20-22 (56/2017)
5. Comunicació prèvia d’obertura presentada per LA TASQUITA DE RUBÉN, SL, per a
instal·lar un bar restaurant a l’av. Francesc Macià, 126-128. (102/2016-ACT)
Comunicació prèvia d’obertura (LPCAA)
1. Comunicació prèvia d’obertura presentada per D. T. G. per instal·lar un taller electromecànic a la rambla dels Països Catalans, 18, nau 15. (186/15)
17. LLICÈNCIES D’ACTIVITATS. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ATORGAMENT DE
LA LLICÈNCIA EXTRAORDINÀRIA A L’ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN
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PISTRAUS PER A LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL DE MÚSICA, TINGLADU
2017, AL PARC DE BAIX A MAR. EXP. NÚM. 0000156/2017-ACT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar el document de mesures d’autoprotecció (pla d’autoprotecció) validat
prèviament pel servei de protecció civil de l’Ajuntament presentat per l’ENTITAT
CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS, per celebrar del festival de música El Tingladu,
2017.
SEGON. Concedir llicència de caràcter extraordinari a l’ENTITAT CULTURAL FESTIVA
CAN PISTRAUS, per a la celebració del festival de música EL TINGLADU, 2017, a
l’espai del Parc de Bais a Mar d’aquest municipi, com esdeveniment cultural integrat
dins de la programació d’actes de la Festa Major 2017, de conformitat amb el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (aprovat per Decret 112/2010,
de 31 d’agost) i restant normativa aplicable als espectacles públics i activitats
recreatives realitzats en espais oberts, amb el següent detall:
- Lloc de realització: Parc de Baix a Mar
- Dies de realització i horaris:
20 de juliol de 18:00 a 01:00 h
21 de juliol de 19:00 a 04:00 h
22 de juliol de 19:00 a 04:00 h
23 de juliol de 19:00 a 04:00 h
- Aforament previst: 6000 persones
TERCER. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa la seva
realització, com a mesures a adoptar en l’espai del Parc de Baix a Mar per l’entitat
organitzadora Entitat Cultural i Festiva Can Pistraus, d’acord amb els informes
esmentats a la part expositiva del present acord i incorporats a l’expedient, així com les
condicions establertes en el pla d’autoprotecció elaborat per a aquest festival.
QUART. Condicionar la llicència atorgada a la disposició i presentació de la
documentació següent,
- Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI i DB SUA.
- Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió.
- Compliment de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions.
- Compliment de l’Ordenança reguladora dels establiments musicals i de
restauració de pública concurrència.
- Compliment del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives.
- Compliment de la normativa sanitària vigent que li és d’aplicació.
- Durant els assajos previstos i durant els concerts dels dies del festival, es farà un
seguiment continu i permanent dels nivells d’immissió acústica indicats a l’estudi
acústic, per garantir el compliment de l’article 16 de l’ordenança municipal del
soroll i les vibracions i les condicions i mesures correctores de l’estudi acústic.
- Compliment de la Llei 3/2010, de prevenció i extinció d’incendis.
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- Compliment de les condicions imposades en l’informe de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament.
- Compliment de les condicions imposades pel servei de mobilitat de l’Ajuntament i
de la normativa que li sigui d’aplicació.
- Compliment de la normativa referent als plans d’autoprotecció (documents de
mesures d’autoprotecció) i compliment de les condicions imposades pel servei
de protecció civil de l’ajuntament.
- L’aparcament necessari per al desenvolupament de l’activitat estarà justificat i
validat segons l’estudi de mobilitat presentat.
- Cal disposar d’un sistema de control d’aforament.
- Compliment de les condicions establertes en tots els informes perceptius.
- Disposar de la corresponent autorització municipal de la cessió de l’espai.
- Cal disposar un rètol o placa que adverteixi que es podrien superar els 90 dB (A)
a l’entrada de l’establiment (en compliment de l’article 34 del REPAR).
Previ al seu funcionament es presentarà la següent documentació:
-

Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els
requisits establerts pel decret 112/2010.
Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat
d’acord amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa
que li són d’aplicació.
Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una EPCA, que
acrediti el compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions.
Cal disposar del Document de mesures d’autoprotecció (Pla d’autoprotecció)
validat pels serveis tècnics municipals de protecció civil.
Certificat emès per tècnic competent o empresa instal·ladora de l’estabilitat i
la solidesa dels escenaris.
Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació a la
instal·lació elèctrica.
Acreditar el nombre de controladors d’accessos necessaris segons el decret
112/2010, articles 57 i 58.
Acreditar el nombre de vigilants de seguretat necessaris segons el decret
112/2010, article 43.
Acreditar la contractació dels serveis d’assistència sanitària.
Acreditar la contractació dels lavabos i cabines de vàter necessaris segons el
REPAR, article 47.
Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010.
Declaracions responsables sanitàries presentades i validades pel servei de
salut de l’Ajuntament.

CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’ENTITAT CULTURAL FESTIVA CAN PISTRAUS.”
SERVEIS VIARIS
18. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA CREACIÓ D’UNA ZONA “30” AL BARRI DE
RIBES ROGES. EXP. NÚM. 000566/2017-SVI.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD
“Aprovar la creació d’una zona “30” al barri de Ribes Roges, l’àmbit de la qual afectarà
els carrers següents:
C. Marcel·lina Jacas, c. Lluis de Requesens, c. Isaac Peral, c. Joan d’Àustria, c. Juan
Sebastián el Cano, c. Ramon Marquet, c. Roger de Llúria, c. Juan de la Cosa, c. Bernat
de Vilamarí, c. Ramon Llull, c. Rei Pere el Cerimoniós, c. Ramon Muntaner, c. Alexandre
de Cabanyes, c. Navegants, c. Roger de Flor, Ronda de la Mar Mediterrània i c.
Almogàvers.
Aquesta zona “30” es regirà en base a les prescripcions tècniques i de funcionament de
l’informe del Cap de Mobilitat, Sr. Carles Surià Ferrer.”
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ
19. INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM AMB REBUTS
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts
pendents de liquidació.
La relació comença amb J. S. H. i finalitza amb GABINET JURIDIC GARRAF SL.
SEGON.- Facultar l’Il·lma Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat del present acord.”
Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local
TERRITORI I ESPAI URBÀ
SERVEIS VIARIS
20. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA
TITULAR DEL DNI XXXX, PER TINENÇA DE GOS CONSIDERAT
POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE TENIR LA CORRESPONENT LLICÈNCIA
MUNICIPAL I QUE ESTAVA DESLLIGAT I SENSE MORRIÓ PER LA VIA
PÚBLICA, EN DATA 21/11/2016. EXP. NÚM. 000110/2017-UES.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
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“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de mil cinccents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança de l’Ordenança
Municipal de tinença d’animals, en quant a la manca de llicència per tinença i conducció
d’un gos de raça potencialment perillosa.
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de set-cents
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança de l’Ordenança
Municipal de tinença d’animals, en quant a la conducció d’un gos de raça potencialment
perillosa deslligat i sense morrió per la via pública.
Per tant, l’import total de la sanció proposada és de dos mil dos-cents cinquantados euros (2.252 €).
TERCER. REQUERIR a la persona titular del DNI XXXX, per tal que s’ingressi a la caixa
de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies hàbils a comptar
des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta.
D’acord amb l’article 104.2 de l’Ordenança de Mesures per fomentar el Civisme i la
convivència a Vilanova i la Geltrú, “Els presumptes infractors poden reconèixer la seva
responsabilitat mitjançant el pagament de les sancions de multa amb una reducció del
30% de l’import de la sanció que aparegui en el plec de càrrecs o, en els casos de
procediments abreujats, en la proposta de resolució. En els procediments ordinaris, la
reducció serà del 20% de l’import que aparegui en la proposta de resolució.”.
El pagament de la sanció comportarà l’arxiu automàtic de l’expedient sense cap més
tràmit.
QUART. NOTIFICAR al responsable que es pot acollir a la substitució de la sanció per
infracció de l’article 31.3, per mesures educatives i/o en benefici de la comunitat,
mitjançant les activitats compromeses i guiades pel Departament de Serveis Socials
d’aquest Ajuntament.
L’article 105 de l’Ordenança de Mesures per fomentar el Civisme i la convivència a
Vilanova i la Geltrú estableix que “L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú promourà
especialment la mediació i la resolució alternativa dels conflictes com a eina bàsica per
a una societat menys litigiosa, més responsable i cohesionada.”
No obstant, aquest acolliment només serà possible si escau, per a la infracció
prevista a l’article 31.3 esmentat anteriorment.
CINQUÈ. NOMENAR, per motius organitzatius, nova secretària de l’expedient a la Sra.
Mª Carmen Martínez Asensio, adscrita a la Unitat de Gestió d’Expedients Sancionadors.
Aquest nomenament pot ser recusat d’acord amb l’article 24 de la Llei 40/2015, de 1
d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic.
SISÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
21. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ REFERENT A
EXPEDIENT SANCIONADOR, A LA PERSONA TITULAR DNI XXXX, PER
MANCA D’AUTORITZACIÓ PER A LA CRIANÇA DE GOSSOS, EN DATA
20/04/2017. EXP. NÚM. 000058/2016-UES.
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. ESTIMAR el recurs de reposició presentat per la persona titular del DNI
XXXX.
SEGON. ARXIVAR l’expedient administratiu sancionador incoat a la persona titular del
DNI XXXX, en aplicació de l’article 25 CE i del Principi “Non bis in idem”.
TERCER. NOMENAR, per motius organitzatius, nova instructora a la Sra. Glòria
Soriano Fuentes, Coordinadora de la Unitat de Gestió d’expedients sancionadors i nova
secretària de l’expedient a la Sra. Mª Carmen Martínez Asensio, adscrita a la Unitat de
Gestió d’ Expedients Sancionadors. Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord
amb l’article 24 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents,
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han 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.
URGÈNCIES
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
SECRETARIA GENERAL
22. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DE L’AVANÇ DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE VILANOVA I LA
GELTRÚ. EXP. NÚM. 012/2016-CONT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació 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 redacció de l’Avanç de Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de Vilanova i la Geltrú.
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SEGON.- Convocar licitació pel procediment obert, per un període de dos anys, amb un
pressupost total de 123.305,00€ de base imposable i 25.894,05 € corresponents a un
21% d’IVA, que fan un total de 149.199,05 € (CENT QUARANTA-NOU MIL CENT
NORANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS), desglossats en els següents exercicis:
Exercici 2017 ----- 12.433,25 € (IVA inclòs)
Exercici 2018 ----- 68.382,90 € (IVA inclòs)
Exercici 2019 ----- 68.382,90 € (IVA inclòs)
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40.1510.2269901 (Revisió POUM) del
pressupost del 2017 pel que fa a 12.433,25 € (IVA inclòs) 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 en el BOP i al Perfil del Contractant amb
atorgament d’un termini de quinze dies des de la publicació en el BOP per a la
presentació d’ofertes.”

POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
23. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ DE L’EMPRESA
PIROTÈCNIA IGUAL PER L’EXECUCIÓ DE L’ESPECTACLE PIROTÈCNIC DEL
DIA 4 D’AGOST. EXP. NÚM. 000150/2017-CUL.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Aprovar la contractació de l’empresa PIROTÈCNIA IGUAL, SA, per l’execució de
l’espectacle pirotècnic del dia 4 d’agost, per un import total de 26.000,00 € (21.487,60€
de base imposable més 4.512,40€ d’IVA).
Aquesta despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària de 2017 31.3380.2260904
de Cultura popular i tradicional, dins la quantitat de 150.000,00 € que l’Ajuntament
aporta a la Festa Major.”
24. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ DEL TANCAMENT ECONÒMIC DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ELS MENJADORS ESCOLARS DE LES
ESCOLES PÚBLIQUES I CONCERTADES D’ENSENYAMENT PRIMARI PER AL
CURS 2016-2017. EXP. NÚM. 000669/2016-SSO.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
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“PRIMER. Modificar els imports aprovats pel decret de la regidora delegada de Serveis
Socials i Salut de data 22 de desembre de 2016, d’aprovació del programa de suport als
menjadors escolars per al curs 2016-2017, convalidat per acord de la Junta de Govern
Local de 31 de gener de 2017, per ajustar-los a la despesa real del programa un cop
finalitzat el curs escolar, en el sentit següent:

NIF

Empresa / entitat menjador

ESCOLA

Import previst

Import final

A59376574

Serunion

Escola l'Aragai

4.900,00

2.575,18

B64188535

Catering Caserco, S.L.

Escola l'Arjau

3.000,00

2.963,60

B64188535

Catering Caserco, S.L.

Escola Canigó

4.000,00

1.674,00

G61164257

AMPA escola Cossetània

Escola Cossetània

1.200,00

384,40

B64267735

Escola Ginesta

Escola Ginesta

4.000,00

2.817,90

G58712449

AMPA escola Llebetx

Escola Llebetx

1.200,00

381,30

A59376574

Serunion

Escola El Margalló

1.200,00

1.458,60

A61046017

7 I TRIA SA

Escola Pompeu Fabra

1.200,00

2.278,50

G63284277

AMPA escola Sant Jordi

Escola Sant Jordi

2.000,00

2.070,80

B64188535

Catering Caserco, S.L.

Escola Ítaca

1.200,00

46,50

B66759937

Hort i cuina Garraf, S.L.

Escola Vorerany

1.200,00

300,00

F08676512

SCL Ensenyament del Garraf Escola La Pau

13.000,00

4.253,10

G66144262

Fundació Clarisses de la
Divina Providència

Col·legi Divina
Providència

1.200,00

0,00

R0800598E

Escola Pia

Escola Pia

1.200,00

1.289,05

G61077491

Escola El Cim

Escola El Cim

1.200,00

1.047,50

R0800427G

Col·legi Sant Bonaventura

Col·legi Sant
Bonaventura

4.300,00

809,80

G85853455

Escola Santa Teresa de
Jesús - Fundació Escola
Teresiana

Col·legi Santa Teresa de
Jesús

1.200,00

709,15

S0800513D

Llar d'infants El Drac

Llar d'infants El Drac

700,00

1.225,00

S0800527D

Llar d'infants El Gavot

Llar d'infants El Gavot

700,00

905,00

G60498433

Associació CEPS

Llar d'infants municipal
L'ESCATERET

700,00

440,00

G60498433

Associació CEPS

LA BALDUFA, espai
municipal per a la
infància

700,00

0,00

SEGON. Notificar al Departament de Responsabilitat Social Corporativa per tal que es
publiqui la modificació en el registre de Convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat i en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.”
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PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
PROMOCIÓ ECONÒMICA
25. MERCAT DE MAR. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA TRANSMISSIÓ DE LA
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 17-18 DEL MERCAT DE
MAR. EXP. NÚM. 000164/2017-DES.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre la
transmissió de la parada núm. 17-18 del Mercat de Mar.
SEGON. Autoritzar la transmissió de la concessió administrativa de la parada núm.
17-18 del Mercat de Mar a favor del senyor J. A. H., amb DNI XXXX amb les mateixes
condicions que l’anterior adjudicatari, i efectuant el canvi d’activitat de fruita i verdura
per congelats, reconeguda pel Reglament de Mercats a l’art. 2, k) de l’Annex 1 en
relació als Articles de venda, i per la durada establerta pel Reglament de Patrimoni
dels ens locals de Catalunya.
TERCER. Requerir a l’actual concessionària S. G. T., d’acord amb el que es disposa a
l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de mercats, art.7è, punt 2,
apartat a, el pagament del 10 % de l’import de referència, a raó de 1.400,00€ per
metre lineal (10,11 ml), resultant l’import de mil quatre-cents euros amb quaranta
cèntims 1.415,40€).
QUART. Requerir al senyor J. A. B. H., com a nou concessionari, d’acord amb el que
disposa l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de mercats, art. 7è,
punt 1, el pagament del permís de venda, equivalent a l’import resultant de multiplicar
la quantitat de 206,00€ pels metres lineals de parada (10,11 ml), ascendint l’import
total a dos mil vuitanta-dos euros amb seixanta-sis cèntims, (2.082,66€), així com
acceptar complir amb les normes del Reglament dels Mercats Municipals i les
disposicions de l’Ajuntament que siguin aplicables.
CINQUÈ. D’acord amb l’article 36 del Reglament dels Mercats Municipals, sotmetre a
condició suspensiva l’eficàcia jurídica de l’apartat segon, fins que s’acrediti el
compliment de les obligacions anteriors.
SISÉ. Requerir al cessionari, perquè en el termini a 15 dies amb posterioritat a la
notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a l’article
21 del Reglament de Mercats, per tant l’eficàcia d’aquest acords, es sotmet a la
condició suspensiva d’acreditació dels esmentats requisits.
SETÈ. Notificar aquest acord als interessats, així com al Departament de Gestió
Tributària i Intervenció.”
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SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA
26. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA. APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ
DEL 2017 DEL MANUAL D’ACTUACIÓ DEL PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER
LA FESTA MAJOR.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER: Aprovar la documentació adjunta, corresponent a l’actualització 2017 del
manual d’actuació del Pla Específic Municipal per la Festa Major.”

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.25 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
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