ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 25 DE JULIOL
DE 2017
Acta núm. 29
Assistents:
NEUS LLOVERAS I MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
TERESA LLORENS I CARBONELL
GERARD LLOBET SÁNCHEZ
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
GISELA VARGAS I REYES
BLANCA ALBÀ PUJOL
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 18 DE JULIOL DE 2017.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 18 de juliol de
2017.
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2. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA
TITULAR DEL DNI XXXX PER REALITZAR VENDA AMBULANT A LA VIA
PÚBLICA SENSE DISPOSAR DE LA CORRESPONENT AUTORITZACIÓ. EXP.
NÚM. 000064/2017-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 multa de cent
euros (100 €) per infracció de l’article 57.1 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.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber 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 CAUSAR MOLÈSTIES ALS VEÏNS COM A
CONSEQÜÈNCIA DE POSAR LA MÚSICA A MOLT ALT VOLUM, EN LES
DATES 22/12/2016 I 23/12/2016. EXP. NÚM. 000084/2017-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 multa de cent
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 73.1 de l’Ordenança de Mesures per a
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú el dia 22/12/2016.
SEGON: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX, una sanció de cent cinquanta
euros (150 €) per infracció de l’article 73.1 de l’ordenança de Mesures per a fomentar
el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú el dia 23/12/2016.
Per tant, l’import total de les sancions ascendeix a la quantitat de tres-cents
euros (300 €).
TERCER: 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.
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La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
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 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 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 CAUSAR MOLÈSTIES ALS VEÏNS COM A
CONSEQÜÈNCIA DE REALITZAR OBRES A UN LOCAL DEL QUAL ÉS
PROPIETARI, SENSE TENIR AUTORITZACIÓ ESPECÍFICA, EN DATA
05/03/2017. EXP. NÚM. 000152/2017-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 multa de sis-cents
euros (600 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de municipal sobre la qualitat
de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, 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.
TÈRCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
5. CONTRACTACIÓ. REQUERIMENT DE CONTINUACIÓ AMB LA PRESTACIÓ
DEL CONTRACTE A LA CONTRACTISTA DEL SERVEI DE MEDIACIÓ. EXP.
NÚM. 000104/2017-SEC.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD
PRIMER.- Requerir a la contractista MARTA UXÒ DE LA YGLESIA perquè continuï
amb la prestació del contracte del “servei de mediació ciutadana de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú” fins que pugui iniciar-se la vigència del nou contracte i com a
màxim fins el 31 de desembre de 2017.
SEGON.- Declarar que durant aquest termini de continuació en la prestació del servei
s’aplicarà el règim de drets i obligacions de les parts vigent fins a la finalització del
termini contractual i la seva pròrroga.
En concret, la despesa prevista pel 2017 serà la corresponent als mesos d’agost fins a
desembre, ambdós inclosos, per un import de 17.865€ de base imposable i 3.751,65€
corresponents al 21% d’IVA, més 5.000 € exempts d’IVA que fan un import total de
26.616,65€ (VINT-I-SIS MIL SIS-CENTES SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS).
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 08.3272.2279902 Gestió del
Conflicte: Serveis de Mediació del pressupost del 2017.
QUART.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte, que s’adjunta com a Annex 1.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a MARTA UXÒ DE LA YGLESIA, amb domicili a c.
XXXX de Vilanova i la Geltrú i DNI XXXX.
SISÈ.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents
siguin necessaris per a executar el present acord.”

6. CONTRACTACIÓ. DISPOSAR LA CONTINUACIÓ DEL CONTRACTE PER LA
PRESTACIÓ DEL “SERVEI DE MANTENIMENT DEL MOBILIARI,
ABALISAMENT I MEGAFONIA DE LES PLATGES”, AMB L’ENTITAT
SEALAND ON OFFSHORE SERVICES SLU QUE QUEDA SUBROGADA PER
L’ADQUISICIÓ DE L’EMPRESA CONTRACTISTA INICIAL SERVEIS MARÍTIMS
I COSTERS DE LA MEDITERRANIA, SL. EXP. NÚM. 000029/2013-CONT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. Disposar la continuació del contracte per la prestació del “Servei de
manteniment del mobiliari, abalisament i megafonia de les platges de Vilanova i la
Geltrú”, expedient 029/2013-CONT, amb l’entitat SEALAND ON OFFSHORE
SERVICES S.L.U., amb CIF B55701676, en domicili al C/ Carbó, núm. 7, nau 1,
polígon Riu Clar, 43006 de Tarragona, que queda subrogada en tots els drets i
obligacions que dimanen del contracte per adquisició de l’empresa contractista inicial
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SERVEIS MARÍTIMS I COSTERS DE LA MEDITERRÀNIA, S.L. la qual va incórrer en
concurs voluntari.
SEGON. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple Municipal.”
7. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ, ORGANITZACIÓ,
ANIMACIÓ, INFORMACIÓ, PETIT MANTENIMENT I SUPORT A TOTS ELS
PROGRAMES MUNICIPALS QUE DESENVOLUPA LA REGIDORIA
RESPONSABLE I LA XARXA D’EQUIPAMENTS CÍVICS MUNICIPALS DE
VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. NÚM. 000003/2017-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 contractació del
servei de direcció, organització, animació, informació, petit manteniment i suport a tots
els programes municipals que desenvolupa la regidoria responsable i la xarxa
d’equipaments cívics municipals de Vilanova i la Geltrú.
SEGON.- Convocar licitació pel procediment obert subjecte a regulació harmonitzada
d’acord amb els articles 157 a 161 del TRLCSP, per un període de dos anys
prorrogables, anualment, a dos anys més, amb un pressupost màxim anual de
274.245,46 € de base imposable i 57.591,55 € d’IVA, que fan un total de 331.837,01 €
(TRES-CENTS TRENTA-UN MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB UN
CÈNTIM).
TERCER.- El servei objecte d’aquest contracte es preveu que s’iniciï a partir del primer
de gener de 2018. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei –
que ja s’està prestant durant l’exercici 2017 amb previsió de duració fins que
s’adjudiqui el contracte resultant de la present licitació- es contraurà a les partides
corresponents al pressupost de 2018, i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els
propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. L’autorització o
realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada exercici
pressupostari.
QUART.- Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i
concordants del TRLCSP.”
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8. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A
LA
CONTRACTACIÓ
DEL
SERVEI
MEDIACIÓ
CIUTADANA
DE
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. NÚM. 000030/2016-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 contractació del
servei de direcció, organització, animació, informació, petit manteniment i suport a tots
els programes municipals que desenvolupa la regidoria responsable i la xarxa
d’equipaments cívics municipals de Vilanova i la Geltrú.
SEGON.- Convocar licitació pel procediment obert subjecte a regulació harmonitzada
d’acord amb els articles 157 a 161 del TRLCSP, per un període de dos anys
prorrogables, anualment, a dos anys més, amb un pressupost màxim anual de
274.245,46 € de base imposable i 57.591,55 € d’IVA, que fan un total de 331.837,01 €
(TRES-CENTS TRENTA-UN MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB UN
CÈNTIM).
TERCER.- El servei objecte d’aquest contracte es preveu que s’iniciï a partir del primer
de gener de 2018. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei –
que ja s’està prestant durant l’exercici 2017 amb previsió de duració fins que
s’adjudiqui el contracte resultant de la present licitació- es contraurà a les partides
corresponents al pressupost de 2018, i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els
propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. L’autorització o
realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada exercici
pressupostari.
QUART.- Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i
concordants del TRLCSP.”
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9. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE I EXECUTAR LA SENTÈNCIA DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA QUE RESOL
L’APEL·LACIÓ INTERPOSADA PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA
GELTRÚ CONTRA LA SENTÈNCIA DE 29 DE JUNY DE 2016 DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA EN PROCEDIMENT
DE IMPUGNACIÓ D’IMPOST D’INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS
URBANS. EXP. NÚM. 000190/2016-SEC.
La Junta de Govern local per unanimitat dels assistents adopta els següents:

ACORDS:

“PRIMER.- DONAR-SE PER ASSABENTADA I DONAR COMPLIMENT al contingut de
la Sentència núm. 178 de 27 de febrer de 2017, dictada per la Secció Primera de la Sala
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs
d’apel·lació 101/2016.
SEGON.- RECTIFICAR les Autoliquidacions de l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana números 201986694, 201987092 i 201987093, en el
sentit de que el valor de la finca transmesa a l’any 2013, Masia del notari 4 (Referència
cadastral 3067703CF9626N0001KZ), va tenir una baixada de valor des de la data
d’adquisició a l’any 1999, sense que s’hagi produït el fet imposable del tribut. Per tant,
PROCEDEIX ANUL·LAR les mencionades autoliquidacions.
TERCER.- RECONÈIXER EL DRET de Caixabanc SA, Caja Laboral Popular
Cooperativa Crédito y Bancantabria Inversiones SA EFC, A LA DEVOLUCIÓ de les
quantitats ingressades per les Autoliquidacions de l’Impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana indicades al punt 3 de la relació de fets, per un
import total de 270.111,41 € (dos-cents setanta mil cent onze amb quaranta-un Euros).
Aquest import es pagarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20,11600 increment
valor de terrenys urbans.
QUART.- RECONÈIXER EL DRET de Caixabanc SA, Caja Laboral Popular Cooperativa
Crédito y Bancantabria Inversiones SA EFC, AL COBRAMENT DELS INTERESSOS
LEGALS MERITATS per les quantitats indegudament ingressades en concepte
d’Autoliquidacions de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana, per un import total de 22.622,76 (vint-i-dos mil sis cents vint-i-dos euros amb
setanta-sis cèntims), segons el detall exposat al punt 4 de la relació de fets. Aquest
import es pagarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 90.0110.35200 Interessos de
demora.
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CINQUÈ.- CONSIGNAR A LA SALA DEL CONTENCIOS ADMINISTRATIU DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ PRIMERA) la
quantitat de 270.111,41 € (dos-cents setanta mil cent onze amb euros quaranta-un
cèntims). Aquest import es pagarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20,11600
increment valor de terrenys urbans. I la quantitat de 22.622,76 (vint-i-dos mil sis cents
vint-i-dos euros amb setanta-sis cèntims), segons el detall exposat al punt 4 de la
relació de fets. Aquest import es pagarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
90.0110.35200 Interessos de demora.
La consigna es durà a terme al compte bancari del Banc Santander número ES55 0049
3569 9200 0500 1274 i número de consignació 0533 0000 85 019016.
Tot això, en compliment de la Sentència 178, de 27 de febrer de 2017.
SISÈ. Comunicar aquesta resolució a la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia i als departaments d’Intervenció i Tresoreria d’aquest Ajuntament.”
10. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 9 DE BARCELONA, EN EL
PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 85/2016-B, QUE DESESTIMA EL RECURS
INTERPOSAT PER UN TREBALLADOR MUNICIPAL CONTRA UNA
RESOLUCIÓ DE RRHH QUE DESESTIMAVA LA PETICIÓ DE REBRE UN PLUS
DE PERILLOSITAT. EXP. NÚM. 000234/2016-SEC.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional:

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 9 DE
BARCELONA.

Núm. procediment:

Abreujat núm. 85/2016-B

Núm. i data sentència:

Sentència núm. 92/2017 de 6 d’abril de 2017

Part actora:

Treballador municipal S.M.S.A

Part demandada:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat(s):

Fernando Ortega i José Vicente Morote (OLLEROS)

Objecte del procediment:

S’interposa recurs contra resolució de 13 de novembre de
2015, desestimació de la reclamació d’un treballador

8

municipal que vol que se li reconegui el dret a percebre el
plus de penalitat. La quantia es de 3.000€.
Decisió :

SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA
- Desestima el recurs i
- Condemna en costes a la part actora fins un límit
màxim de 300€.

Fermesa:

La resolució judicial és ferma. Contra ella ja no es pot
interposar cap recurs.

Acords:

Únic. Que la Junta de Govern Local es doni per
assabentada i conforme.

11. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 9 DE BARCELONA, EN EL
PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 342/2016-D, QUE ESTIMA EL RECURS
INTERPOSAT PER UN TREBALLADOR MUNICIPAL CONTRA UNA
RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA PER SILENCI ADMINISTRATIU. EXP. NÚM.
00007/2017-SEC.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional:

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 9 DE
BARCELONA

Núm. procediment:

Abreujat núm. 342/2016-D

Núm. i data sentència:

Sentència núm. 88/17 de 3 d’abril de 2017

Part actora:

Treballador municipal S.M.S.

Part demandada:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrats:
Objecte del procediment:

Fernando Ortega i José Vicente Morote (OLLEROS advocats)
S’interposa recurs contra la desestimació per silenci
administratiu del recurs de reposició interposat contra la
resolució d’Alcaldia de 22 de juny de 2015, denegatòria del
permís retribuït pel dia 5-1-2015, per ingrés d’un familiar de
segon grau. La quantia reclamada era de 110€.
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Decisió:

SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA
- Estima el Recurs contenciós administratiu
- Condemna en costes a l’Ajuntament fins un límit màxim
de 300€.

Fermesa:

La resolució judicial ja és ferma, contra ella no es pot
interposar cap recurs.

Acord:

Únic. Que la Junta de Govern Local es doni per
assabentada i conforme.

12. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DEL DECRET DICTAT PEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 5 DE BARCELONA, EN EL
PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 412/2016-V, QUE TÉ PER DESISTIT A
OBRASCON HUARTE LAIN SA EN EL RECURS INTERPOSAT CONTRA LA
RESOLUCIÓ DE 7/09/2016. EXP. NÚM. 000022/2017-SEC.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local del decret recaigut en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional:

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 5 DE
BARCELONA.

Núm. procediment:

Ordinari núm. 412/2016-V

Núm. i data sentència:

Decret núm. 31/2017 de 24/04/2017

Part actora:

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.

Part demandada:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrats:
Objecte del procediment:

Desestimació del recurs de reposició contra el decret
d’Alcaldia de 7/9/2016 pel qual es desestimava la sol·licitud
d’interrupció del termini de prescripció per a la reclamació
d’interessos moratoris per import de 47.425,36€
corresponent a la certificació del contracte d’execució de
les obres d’urbanització sector Masia Barreres II.

Decisió:

TÉ PER DESISTIDA LA PART RECURRENT.
Sense Costes.
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Fermesa:

La resolució judicial no és ferma. Contra ella es pot
interposar recurs de revisió.

Acords:

1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i
conforme.

SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
13. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚMERO F/2017/20. EXP. NÚM. 23/2017/eINT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2017/20.
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2017/20.
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament
de dites despeses.”
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
14. ESPORTS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT
DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF. EXP.
NÚM. 38/2017-ESP.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD

“PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell
Esportiu del Garraf en data segons figura el conveni i fins el 31 de desembre de 2017,
segons els pactes que s’estableixen en el conveni que s’adjunta.
SEGON. Atorgar una subvenció econòmica per import de 41.000 €, tal i com
s’especifica en el conveni, de la partida 33.3410.48103 CONVENI CONSELL
ESPORTIU DEL GARRAF, del vigent pressupost ordinari de l’any 2017 de la Regidoria
d’Esports.
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TERCER. L’atorgament d’aquesta subvenció resta condicionada al compliment d’allò
que disposa el conveni així com el que disposen la Llei 38/2003, general de
subvencions, el Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis
del ens locals de Catalunya i l’Ordenança municipal reguladora de les subvencions.
QUART. Aprovar la fitxa/extracte del conveni, que s’adjunta, per tal de facilitar la
publicació de les dades.
CINQUÈ. DISPOSAR LA PUBLICACIÓ EN EL DOGC i en el Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat dels convenis i encàrrecs de gestió, i en el
Portal de Transparència de l’Ajuntament, de conformitat amb allò que disposen l’article
110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu
comú i l’art. 48 de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
SISÉ. Facultar l’alcaldessa o regidora en qui aquesta delegui per a la signatura de tota
la documentació que sigui necessària per a la formalització del present acord.
SETÉ. Donar compte al Ple d’aquesta proposta.”

15. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES DESPESES DE NADAL I REIS
2016-2017. EXP. NÚM. 000273/2016-CUL.
Es retira aquest punt de l’ordre del dia.
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
16. PROMOCIÓ ECONÒMICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA ORGANITZACIÓ,
LES BASES, ELS CRITERIS DE L’ORDENACIÓ DE LES SEVES SOL·LICITUDS
I LA CONVOCATÒRIA DE LA FIRA-MERCAT D’ARTESANIA DE PETIT FORMAT
DE NADAL I REIS (2017-2018). EXP. NÚM. 000124/2017-DES.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- APROVAR l’organització de la fira-mercat d’artesania i petit regal de Nadal i
Reis del 14 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018:
CARACTERÍSTIQUES DE LA FIRA-MERCAT
FIRA-MERCAT D’ARTESANIA I PETIT REGAL
Producte: artesania elaborada pels mateixos artesans que estan a les parades i/o
productes variats i artesania ètnica no pròpia.
Calendari:
Desembre: del 14 al 31de 2017 i Gener: del 1 al 7 de 2018
Opcionals:
25, 26 de Desembre i 1 de Gener
Lloc: Rambla Principal (entre C. Tetuan i C. Almirall Colom) i Rambla Principal (entre
Rambla Josep Tomás Ventosa i C. Cuba)
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Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h (qui ho desitgi podrà mantenir oberta la parada al
migdia / els tancament de les parades serà a les 20 h excepte divendres, caps de
setmana i festius que si es desitja es podrà tancar a les 22 h / Excepcionalment el dia 5
es podrà mantenir la parada oberta fins les 24 h.)
Nº de parades: 20
Dies de mercat: 25 dies
L’ajuntament es reserva el dret de modificar la ubicació i el número de parades per
causa d’interès públic.
SEGON. APROVAR les bases d’atorgament de les autoritzacions municipals per a la
venda en la fira-mercat d’artesania i petit regal de Nadal i Reis (2017 i 2018) i les
condicions per al seu exercici que es recullen en el document ANNEX.
TERCER. CONVOCAR el concurs per l’adjudicació de les autoritzacions per a la venda
en la fira-mercat d’artesania i petit regal de Nadal i Reis (2017-2018). Les persones
interessades podran presentar les seves sol·licituds al registre de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, a partir de l’endemà de la seva publicació al BOPB fins el dia 06
d’octubre de 2017.
QUART. AUTORITZAR al regidor delegat de Promoció Econòmica, per a la signatura i
formalització dels documents adients en relació als punts anteriors.
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats.”

NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ
17. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENT. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA BESTRETA
PROVISIONAL A COMPTE DE LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS EN
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A ENTITATS I
ASSOCIACIONS 2017. EXP. NÚM. 000245/2017-PAR.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar les següents bestretes provisionals a compte de la concessió de les
subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats i associacions 2017 pels
imports i amb càrrec a les partides següents:
ÀMBIT ESPORTS:
PARTIDA: 33.3410.48101
Exp

TOTAL: 23.500€

Interessat

NIF

IMPORT
BESTRETA

1 000074/2017-SUB

CLUB ESPORTIU ALFA

G62217609

3.000 €

2 000100/2017-SUB

CLUB PATI VILANOVA

G58242421

20.500 €
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TOTAL

23.500€

ÀMBIT ASSOCIACIONS DE VEÏNS
PARTIDA: 06.9242.48000
Exp

TOTAL: 13.070€

Interessat

NIF

IMPORT
BESTRETA

G65996654

350€

3 000053/2017-SUB

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS NUCLI ANTIC

4 000064/2017-SUB

4.090€

5 000052/2017-SUB

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS TACÓ
G58904186
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA COLLADA-ELS SIS
CAMINS
G59116285

6 000061/2017-SUB

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT JOAN

G58662743

3.615€

7 000060/2017-SUB

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA GELTRÚ

G59391680

3.140€

TOTAL

13.070€

ÀMBIT CULTURA
PARTIDA: 31,3341,48901
Exp
8 000104/2017-SUB
9
000115/2017-SUB
10 000099/2017-SUB
11 000077/2017-SUB
12
000067/2017-SUB
13 000058/2017-SUB

1.875€

TOTAL: 12.250€

Interessat

NIF

IMPORT
BESTRETA

ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL DRAC DE LA GELTRÚ
ASSOCIACIÓ COLLA DE CASTELLERS ELS
BORDEGASSOS DE VILANOVA

G60665817

450€

G59137562

4.000 €

LA UNIÓ VILANOVINA

G58302712

475 €

G58550252

3.500 €

G08973810

3.525 €

G64532831

300€

AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS
ASSOCIACIÓ
SARDANISTA
VILANOVINS

DANSAIRES

ASSOCIACIÓ CARPA JUANITA I PORRO

TOTAL

12.250€

SEGON. Traslladar el present acord a les entitats interessades, que, si en el termini de
10 dies des de la recepció de l’acord no manifesten disconformitat, acceptaran el
pagament de la bestreta definitiva a compte de la subvenció del 2017 des del moment
de la concessió d’aquesta. En el supòsit que l’Ajuntament denegués la subvenció o
l’import concedit fos inferior a la quantitat cobrada, l’entitat es compromet a retornar
l’import en el termini de 5 dies hàbils des de la notificació municipal.”

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
18. APROVACIÓ SI ESCAU DE SOL·LICITUD RELATIVA A LA RESOLUCIÓ
TSF/1322/2017, DE 25 DE MAIG, PER A LA PRÒRROGA DE L'AGENT
D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (ENDAVANT AODL) ADSCRIT A
L'IMET I PER A LA SOL·LICITUD DE DOS NOUS AODL.
EXP. NÚM.
00009/2017-ALC.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:

14

ACORD
“PRIMER. Aprovar la sol·licitud de subvenció relativa a:
a) pròrroga de l'agent d'ocupació i desenvolupament local adscrit a l'Institut Municipal
d'Educació i Treball
b) dos nous agent d'ocupació i desenvolupament local adscrits a la regidoria de
Promoció Econòmica i a Alcaldia
D'acord amb la RESOLUCIÓ TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als
Programes de suport al desenvolupament local (ref. BDNS 349993) i l'ORDRE
EMO/258/2014, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament
local i s'obre la convocatòria per a l'any 2014 i modificada per l'ORDRE EMO/287/2014,
de 25 de setembre.
SEGON. Deixar sense efecte els acords de la Junta de Govern Local de data 11 de
juliol de 2017 relatius a les aprovacions dels plans de treball dels AODL's adscrits a les
regidories de Serveis Socials i Comunicació.
TERCER. Aprovar el Pla d'Acció de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel Programa de
suport al Desenvolupament Local i els plans de treball per a l'any 2018 dels AODL's
següents:
a) AODL adscrit a la regidoria de Serveis Socials
b) AODL adscrit a la regidoria de Comunicació
c) AODL adscrit a l'IMET
d) AODL adscrit a la regidoria de Promoció Econòmica
e) AODL adscrit a Alcaldia.
i que s'adjunten a aquesta proposta.
QUART. Imputar els costos corresponents a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de la
manera següent:
3 treballadors A2-20 Grup de cotització 02
Cost salarial brut (12 mesos + pagues extraordinàries) = 27.646,71 € x 3 = 82.940,13 €
Cost de la seguretat social = 8.846,94 € x 3 = 26.540,82 €.
Sous i Seguretat Cost Total
Social
1
treballadora 36.493,65 €
(pròrroga)
2 treballadors nous 72.987,30 €

Subvenció
sol·licitada
27.045,55 €

Aportació
municipal
9.448,10 €

54.091,10 €

18.896,20 €

TOTAL

81.136,65 €

28.344,30 €

109.480,95 €

L'Ajuntament es compromet a dotar les aplicacions pressupostàries necessàries per fer
front als costos generats per la pròrroga de la subvenció destinada al programa de
suport al desenvolupament local en el Pressupost Municipal de 2017 i 2018.
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L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries per fer front els costos
generats pel AODL’s en el Pressupost Municipal 2017 i 2018 en cas que ens sigui
concedida la subvenció per a la contractació dels dos nous AODL’s sol·licitats.
Els costos de sous, indemnització i Seguretat Social, tant els que estan coberts per la
subvenció com els que assumeix l'Ajuntament, estan consignats a les partides
següents:
- la quantitat total de 27.646,71 € a l'aplicació pressupostària de sous i salaris Alcaldia i
55.293,42 € a l’aplicació pressupostària de sous i salaris Promoció Econòmica.
- la quantitat de 8,846,94 € a l'aplicació pressupostària de Seguretat Social Alcaldia i
17.693,88 € a l’aplicació pressupostària de sous i salaris Promoció Econòmica.
CINQUÈ. Facultar a l'Alcaldessa per a la signatura de la documentació relativa a la
sol·licitud de subvenció objecte d'aquesta proposta.”

TERRITORI I ESPAI URBÀ
URBANISME
19. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER PARRÒQUIA
DE SANT JOAN BAPTISTA, PER A CONSTRUIR EDIFICI AÏLLAT DE PB
DESTINAT A CAPELLA PER AL CULTE, A L’AVINGUDA DE SOMELLA, 2. EXP.
NÚM. 25/2017-OBR.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per PARROQUIA DE SANT
JOAN BAPTISTA, per a CONSTRUIR EDIFICI AILLAT DE PB DESTINAT A UNA
CAPELLA PER AL CULTE CATÒLIC , a l’avinguda de Somella, 2, (Exp.000025/2017OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic
favorables, amb les següents condicions particulars i generals:
Condicions particulars de les obres
1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de
l’AESA que s’incorpora en el present acord:
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17

18

Condicions de l’activitat
1. Compliment del CTE: DB SU i DB SI.
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2. Compliment del Decret 94/2010 de 20 de juliol, de desplegament de la Llei
16/2009, de 22 de juliol dels centres de culte.
3. Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió, haurà de disposar de la
legalització de la instal·lació elèctrica emesa pel departament d’indústria de la
Generalitat.
4. Compliment de la normativa sanitària vigent que li és d’aplicació.
5. Compliment de l’Ordenança municipal del soroll i les vibracions.
6. Compliment del llei 31/95 de prevenció de riscos laborals.
7. Segons projecte tècnic l’activitat no disposa d’elements electroamplificats, per
tant acredita que no cal la instal·lació d’un limitador.
8. Prèviament a la seva obertura el titular de l’establiment haurà de presentar la
documentació següent:
•
•
•

•

Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació
elèctrica emesa pel departament d’indústria de la Generalitat.
Declaració responsable de subscriure una assegurança de responsabilitat
civil.
Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat
d’acord al projecte presentat i que compleixen amb la normativa que li són
d’aplicació.
Disposar d’un un pla d’autoprotecció i emergència, segons la llei 31/95 de
prevenció de riscos laborals.

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.
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6. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i
adequat a l'entorn.
7. Tal com estableix l’Ordenança 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.
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.”
20. LLICÈNCIES URBANISTIQUES. DEIXAR EN SUSPENS LA TRAMITACIÓ DE LA
SOL·LICITUD PRESENTADA PER CLUB NÀUTIC VILANOVA, PER A LA
REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI DEL CLUB NÀUTIC VILANOVA, AL DIC
DE PONENT, FINS A LA RESOLUCIÓ FAVORABLE DE LA AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA. EXP. NÚM. 721/2017-OBR.
la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER.- SUSPENDRE els terminis de tramitació de la llicència sol·licitada per CLUB
NAUTIC VILANOVA per a REFORMAR I AMPLIAR L'EDIFICI DEL CLUB NAUTIC DE
VILANOVA, situat a DIC DE PONENT, fins a la resolució favorable de l’Agència Estatal
de Seguretat Aèria, com a autoritat nacional de supervisió civil del Ministeri de Foment,
d’acord amb el decret 2261/1986 i amb el Reial Decret 297/2013, i de conformitat amb
la “Comunicación sobre la nueva tramitación de las solicitudes en materia de
Servidumbres Aeronàuticas motivada por el cambio en la legislación aplicable (Decreto
587/2972 y Real Decreto 297/2013) de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA)”
SEGON.- COMUNICAR al sol·licitant que ja s’ha enviat a AESA la sol·licitud de
servitud aeronàutica.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”

21. LLICÈNCIES URBANISTIQUES. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD DE
RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 000049/2016-DIS, PER A
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I MANTENIMENT DE
L’EDIFICI (ESCALA COMUNITÀRIA, HABITATGES EXISTENTS EN LES DUES
PLANTES) AL CARRER LLIBERTAT, 48. EXP. NÚM. 49/2016-DIS.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. IMPOSAR a la interessada VNG VENTURES, SL, amb CIF XXXX la sanció
de TRES CENTS EUROS (300 €) en relació a l’expedient sancionador núm.
000049/2016-DIS, de conformitat amb la Proposta de Resolució de la Instructora de
l’expedient de data 30 de maig de 2017, ressenyada a la part expositiva de la present
resolució.
SEGON. Notificar aquesta resolució a la interessada i al servei de Recaptació.
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TERCER. Adjuntar el document per efectuar el pagament de la quantitat a liquidar en
els terminis i condicions establerts en el propi document.”
22. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA.
D170725.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades
per decret d’Alcaldia.
Llicències urbanístiques
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar façana de
l’edifici plurifamiliar al carrer Josep Coroleu 128 (527/2017)
Sol·licitud presentada per J. A. M., per arranjar la coberta inclinada teules al carrer
Sant Cristòfol, 39. (736/2017)
Sol·licitud presentada per P. J. S. L., per a fer reparació i nova distribució interior de
l’habitatge situat al carrer Badajoz, 12 (744/2017)
Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la
terrassa comunitària al carrer Menéndez y Pelayo, 19 (789/2017)
Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la
terrassa comunitària, mimbells, lluernari de l’escala i junta de dilatació del soterrani,
formació de nou interceptor a la rampa, claveguerons i pendents del garatge, al
carrer Meridional, 4. (793/2017)
Sol·licitud presentada per M. M. P., per a arranjar rebedor, terrassa, altell, part de
les golfes, safareig i arranjar els baixants de l’habitatge, al carrer Antoni Urgellès, 4.
(795/2017)
Sol·licitud presentada per M. C. B. C., per a reparar frontal de la balconera, al carrer
Divina Pastora, 1. (803/2017)
Sol·licitud presentada per J. P. R., ampliar la porta d’accés al garatge de la planta
baixa, al carrer Horts, 15. (808/2017)
Sol·licitud presentada per ENDESA, SA, per a obrir rasa de 4 m per a fer instal·lació
elèctrica al carrer Jardí, 37 (735/2017)

Obres d’adequació de locals comercials
1. Sol·licitud presentada C. E. T., per a reformar local destinat a consulta de fioteràpia
al carrer Major, 24-28 bxs. 1a. (807/2017)
2. Sol·licitud presentada per RESIDENCIAL TERCERA EDAD CUGAT, SL, per a fer
obertura a la tanca i pavimentar 1,5 m2 al carrer Xarxes, 17 (822/2017)
3. Sol·licitud presentada per CENTRE INFANTIL XALOC, SL, per a enderrocar envà i
fer-ne un de nou passadís i reformar un lavabo per a que sigui accessible del local
destinat a llar d’infants, al carrer Sant Onofre, 31 (825/2017)
23. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE
COMUNICACIONS
PRÈVIES
I
DECLARACIONS
RESPONSABLES
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP170725.
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Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions prèvies i
declaracions responsables presentades per l’interessat.
OBRES
Primeres ocupacions
1.
2.
3.
4.

Comunicació presentada per PROMOVERTI HABITAT, SL, per primera ocupació de
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres de PB+1PP, situat al carrer Portadora, 15
(96/2017 // 849/2015)
Comunicació presentada per I. A. O., per primera ocupació del canvi d’ús de local a
habitatge, al carrer Manuel de Cabanyes, 52 bxs. 2a. (685/2017 // 833/2016)
Comunicació presentada per P. C. N., per primera ocupació de la reforma de
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres amb afectació estructural al carrer Recreo, 69.
(702/2017 // 948/2015)
Comunicació presentada per D. S., per a primera ocupació de l’habitatge unifamiliar
aïllat de PB+1PP, amb piscina, a l’avinguda Torre del Vallès, 101, (710/2017 //
943/2015)

Obres menors
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Comunicació presentada per P. B. A., per a canviar portes interiors, canviar mobles de
cuina i pintar a la plaça Adarró, 4 2n 4a (610/2017)
Comunicació presentada per J. A. V., per a reformar la cuina al carrer Joan Ricart, 41
(682/2017)
Comunicació presentada per N. B. G., per a canviar rajoles de la cuina al carrer Greco,
5 bxs. 1a. (683/2017)
Comunicació presentada per J. P. C., per a reformar la cuina al carrer Jardí, 69 3r 2a.
(687/2017)
Comunicació presentada per SERVEIS VILANOVA 24 H, SL. per a canviar banyera
per plat de dutxa al carrer Roger de Flor, 16 4t.1a. (689/2017)
Comunicació presentada per R. P. F., per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer
Girona, 3 4t 1a. (691/2017)
Comunicació presentada per C. O. L., per canviar banyera per plat de dutxa a
l’avinguda Cubelles, 26 2n.1a. (692/2017)
Comunicació presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a impermeabilitzar
terrat del primer pis a l’avinguda del Garraf, 28 (695/2017)
Comunicació presentada per R. M. F. S., per a canviar banyera per plat de dutxa al
carrer Joan Llaverias, 57 3r.1a. (697/2017)
Comunicació presentada per S. L. M., per a col·locar marbre a l’entrada de l’edifici al
carrer Josep Coroleu, 101, (701/2017)
Comunicació presentada per S. M. P., per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer
Magdalena Miró, 8 C. (703/2017)
Comunicació presentada per A G. S., per a reformar bany a l’avinguda Francesc
Macià, 127 3r 4a. (705/2017)
Comunicació presentada per S. T. P., per a canviar banyera per plat de dutxa al carrer
Josep Coroleu, 105 3r. 2a. (707/2017)
Comunicació presentada per J. M. C., per a canviar 8 m2 de paviment i 9 m2 de fals
sostre al carrer Bilbao, 10 1r. (709/2017)
Comunicació presentada per A. T. B., per a reformar la cuina al carrer Frederic Mistral,
3 1r. 2a. (711/2017)
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20. Comunicació presentada per R. A. Y., per a reformar bany al carrer Torre d’Enveja, 32
(715/2017)
21. Comunicació presentada per A. J. P. F., per a reformar la cuina a la plaça Joan
Magrinyà, 6 1r.1a. (723/2017)
22. Comunicació presentada per NUEVAS OBRAS E INSTALACIONES SLU, per a
instal·lar paviment flotant i pintar al carrer Immaculada Concepció, 7 bxs. 1a.
(726/2017)
23. Comunicació presentada per A. G. H., per a canviar paviment de la terrassa al carrer
Lurdes, 44 (731/2017)
24. Comunicació presentada per F. M. C., per a pavimentar pati, a la rambla Arnau de
Vilanova, 50 (756/2017)
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ
24. 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. F. i finalitza amb C. G. T.
SEGON.- Facultar l’Il·lma Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat del present acord.”
MOBILITAT
25. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA SIGNATURA DEL CONVENI ENTRE EL
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT
DE
CATALUNYA,
L’AUTORITAT
DEL
TRANSPORT
METROPOLITÀ, L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’EMPRESA
CINTOI BUS, SL PER A LA MILLORA DE LES COMUNICACIONS MITJANÇANT LA
MILLORA DELS SERVEIS REGULARS DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS
PER CARRETERA ENTRE VILANOVA I LA GELTRÚ, EL PRAT DE VILANOVA,
SANTA MARIA I CUBELLES. Exp. núm. 822/2017-SVI.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
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“PRIMER. APROVAR el Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità,
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’empresa Cintoi Bus, SL per a la millora de les
comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers
per carretera entre Vilanova i la Geltrú, el Prat de Vilanova, Santa Maria i Cubelles, per
l’ampliació del servei els dissabtes al matí i fins el 31 de desembre de 2017.
SEGON. Assumir, amb càrrec al pressupost municipal, el finançament de la prestació
del servei de transport especificat en aquest Conveni. Aquesta aportació serà calculada
com la diferència dels costos estimats d’explotació del servei i els ingressos obtinguts en
concepte de recaptació del servei, que es detalla en el pressupost que acompanya el
conveni com a annex 2, xifrat en 12.210,38€ +10% d’IVA 1.221,038 = 13.431,42€, des
del 8 de juliol a 31 de desembre de 2017, i amb càrrec a la partida pressupostària
54.4411.2279903 Servei el Prat i Santa Maria, amb l’objectiu de mantenir el necessari
equilibri econòmic i financer de l’explotació del servei regular de transport de viatgers
esmentat com a conseqüència de la modificació introduïda amb motiu de la prestació
del servei de transport que ens ocupa.
TERCER. Disposar la publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat dels convenis i encàrrecs de gestió i les
seves modificacions que s’aprovin per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
d’acord amb el que estableixen els art. 14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern a les entitats locals i 18.4 de la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
QUART. Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les
dades.”

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
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
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26. CULTURA. APROVACIÓ SI ESCAU DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT
ASSOCIACIÓ DE CULTURA POPULAR SANTA MARIA DE LA GELTRÚ. EXP.
NÚM. 22/2017eSUB.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació de Cultura Popular
Santa Maria de la Geltrú, el qual s’adjunta i figura com annex al present acord..
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 ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT
ASSOCIACIÓ DE CULTURA POPULAR SANTA MARIA DE LA GELTRÚ.
Data:
10 de juliol de 2017
Signataris:
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
Objecte:
La col·laboració entre l’ENTITAT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els
acords pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat.
Drets i Obligacions:
 Per part de l’Ajuntament
−

Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat
subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 10.000
€.

−

Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis i
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condicions generals establertes per aquest Ajuntament, suport en el muntatge
d’infraestructures.
 Per part de l’ENTITAT
−

Organitzar el festival els actes del 25è aniversari de la Moixiganga de La Geltrú i
la realització dels nous vestits del ball.

−

Enviar a la regidoria de cultura la infraestructura necessària per a poder preveure
el muntatge del festival, com a mínim un mes abans.

−

Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració.

−

Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre sota
l’acord previ amb l’entitat i previst amb suficient antelació.

−

Que la quantia de l’aportació efectuada per l’ajuntament no superi el cost total dels
projectes desenvolupats per l’entitat.

−

Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció.

−

Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat,
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu
logotip seguint el seu llibre d’estil.
Vigència:
−

La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de
desembre d’aquell mateix any, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord
exprés dels òrgans competents d’ambdues parts.

QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, la signatura del present conveni.
CINQUÈ.- Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de sis
mil euros (10.000,00€), amb càrrec a la partida pressupostària 31.3341.48916 de
Subvenció Associació de Cultura Popular Santa Maria de la Geltrú.
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
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27. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA COMPAREIXENÇA I
DESIGNA LLETRADA AL PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 64/2017-D QUE
TRAMITA EL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 15 DE
BARCELONA EN RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. EXP.
NÚM. 113/2017-SEC.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Primer.- COMPARÈIXER davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de
Barcelona en qualitat d’administració demandada i codemandada en el procediment
64/2017 D interposat per REALE SEGUROS GENERALES, SA contra la resolució de la
Junta de Govern local de data 4 d’octubre de 2016 que desestima la reclamació de
responsabilitat patrimonial pel danys soferts el 22 d’agost de 2015 en un local
presumptament pel trencament d’una canonada municipal d’abastament.
Segon.- Designar al lletrat de la companyia asseguradora ZURICH, Sr. Jordi Sellarés i
Valls per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament i de la
Companyia d’aigües en l’esmentat procediment judicial. Aquesta representació i defensa
s’entendrà als ulteriors recursos o impugnacions que contra la resolució d’aquest
procediment se’n puguin interposar.
El recurs és per una quantia de 12.386,47€, més els interessos legals. Atès que
l’Ajuntament i els seus organismes i empreses tenen una assegurança de
responsabilitat civil contractada amb Zurich que porta una franquícia de 700€, aquesta
seria l’única quantia que hauria de pagar aquesta administració en cas de resolució
judicial condemnatòria.
Tercer.- Designar a la procuradora dels Tribunals, Sra. Laura de Manuel Tomás, en el
cas que sigui necessària la seva intervenció en el procediment.
Quart.- Emplaçar la companyia asseguradora ZURICH perquè pugui personar-se en el
procediment.
Cinquè.- NOTIFICAR el present Acord al lletrat i procurador a l’acord Segon i Tercer
anteriors.”

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.22 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

29

