ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 27 DE SETEMBRE
DE 2016
Acta núm. 34
Assistents:
NEUS LLOVERAS MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GLÒRIA GARCÍA PRIETO
TERESA LLORENS I CARBONELL
GERARD LLOBET I 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 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 20 DE SETEMBRE DE 2016.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 20 de setembre
de 2016 per unanimitat dels assistents.
2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE LA
CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL
QUIOSC-BAR DEL PARC GUMÀ I FERRAN DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
EXP. NÚM. 00030/2013-CONT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
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ACORDS
“PRIMER.- Aprovar la resolució del contracte de la concessió de domini públic per a la
gestió i explotació del quiosc-bar del parc Gumà i Ferran de Vilanova i la Geltrú.
SEGON.- Requerir al servei de Serveis Viaris i Mobilitat per tal d’incoar nou expedient de
contractació
TERCER.- Notificar la resolució de l’actual contracte a l’actual adjudicatari, Sr. SERGIO
MENDIETA VERA.
QUART.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents
siguin necessaris per a executar el present acord.”
3. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 67/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS SOFERTS PER CAIGUDA A L’ESCENARI
(FESTA DE LA DIVERSITAT) PER MALA UBICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DELS
MICRÒFONS, EL DIA 21 DE MAIG DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000067/2016-REC instat per la senyora amb DNI 48180156 D,
pels danys causat per la caiguda.
SEGON. SUSPENDRE el procediment de l’expedient fins a l’estabilització de les
lesions.
TERCER. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:

Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114

Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
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jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART. COMUNICAR a la persona interessada

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

15/6/16

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

SIS MESOS

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

NEGATIU

CINQUÈ. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
SISÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SETÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.
VUITÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
NOVÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
4. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 90/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS A LA CORNISA DE L’EDIFICI DEL CARRER
LLIBERTAT, 29, PER L’ACCIÓ DE LES BRANQUES D’UN ARBRE, A
PRINCIPIS DE JUNY DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
“ACORDS
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PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial de
l’Administració núm. 000090/16-REC instat pel senyor amb DNI 26185169 J, pels
danys causat en el seu edifici, reclamant com a rescabalament una suma de
NOUCENTS SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS D’EURO (907.50 Euros).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:

Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114

Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
l’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

22/7/16

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

SIS MESOS

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

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.
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SETÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
VUITÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
5. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 92/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA PEL MAL ESTAT DEL
PAVIMENT, AL PASSEIG DE RIBES ROGES, EL DIA 24 D’ABRIL DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000092/2016-REC instat per la senyora amb DNI 77106922 C,
pels danys causat en la caiguda, reclamant com a rescabalament una suma de VUIT
MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS (8540 Euros).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:

Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114

Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals
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28/7/16

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

SIS MESOS

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

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.
SETÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
VUITÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
6. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 99/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE RENAULT LAGUNA, 2992
DCF, PER PART DE LA GRUA MUNICIPAL, A LA PLAÇA DEL CUBILOT, 2,
EL DIA 1 D’AGOST DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000099/2016-REC instat per CARLOS PEREZ ORTIZ, en
representació de la senyora amb DNI 38061643 R, pels danys causat en el seu
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vehicle, reclamant com a rescabalament una suma de CENT VINT-I-CINC EUROS
AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO (125.85 Euros).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:

Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114

Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

25/7/16

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

SIS MESOS

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

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.
SETÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
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VUITÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
7. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 100/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL PASSEIG DE RIBES ROGES,
2-3, DAVANT DEL CEFERINO, PEL MAL ESTAT DEL PAVIMENT DEL
PÀRQUING DE COTXES, EL DIA 29 DE JUNY DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de
l’Administració núm. 000100/2016-REC instat per la senyora amb DNI 52427322, pels
danys patits en la caiguda.
SEGON. Suspendre el procediment d’aquest expedient fins a l’estabilització de les
lesions, moment en què la persona interessada podrà fer una valoració econòmica
dels danys a rescabalar.
TERCER. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:
Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114
Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

9/8/16

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

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

NEGATIU

CINQUÈ. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
SISÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SETÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.
VUITÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
NOVÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
8. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ PER DESESTIMENT 73/16-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS ALS VIDRES DE LA
BOTIGA DEL CARRER ALMIRALL COLOM, A CAUSA DEL FOC DE LA
FESTA MAJOR.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
pel senyor amb DNI 43521750 T, en representació d’AMPLIFON IBERICA, SA contra
aquest Ajuntament en data 22 de juny de 2016.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.
TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació
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expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
QUART. En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
9. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 72/16-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA AL CARRER FRANCESC
MACIÀ AMB CARRER JOSEP COROLEU.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
pel senyor amb DNI 21484267 J contra aquest Ajuntament en data 30 de juny de
2016.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.
TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
QUART. En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
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que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
10. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 75/16-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA EN UN
FORAT D’UNA ARQUETA SENSE TAPA A LA RONDA IBÈRICA, EL DIA 22
DE JUNY DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
per la persona amb DNI 46942592 Y contra aquest Ajuntament en data 23 de juny de
2016.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.
TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
QUART. En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
11. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 76/16-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA DINS UN
AUTOBÚS PER GIR BRUSC DE LA CONDUCCIÓ, EL DIA 16 DE JUNY DE
2016.
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
per la senyora amb DNI 36736198 T contra aquest Ajuntament en data 22 de juny de
2016.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.
TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
QUART. En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
12. RESPONSABILITA PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 77/16-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A CAUSA
DEL MAL ESTAT DE LA CALÇADA DEL CARRER PELEGRÍ BALLESTER, EL
DIA 4 DE JUNY DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORD
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
per la senyora amb DNI 52210729 Q contra aquest Ajuntament en data 23 de juny de
2016.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.
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TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
QUART. En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
13. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA 92/15-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE PORSCHE
911, 1305 DVL, A CAUSAT PER LA RETIRADA AMB LA GRUA MUNICIPAL.
EL DIA 22 DE MAIG DE 2015.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Declarar la procedència de la indemnització al senyor amb DNI 46560437
L, representat per l’advocat Sr. JOSEP MARIA GONZALEZ GARCIA, en la quantitat
de SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS D’EURO (650.32
€) pels danys soferts, els quals aniran a càrrec de la partida 07.6203.2260401
“Responsabilitat patrimonial” d’aquest Ajuntament.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, i als departaments de
Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament.
TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
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QUART. En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
SERVEIS CENTRALS
14. SERVEIS GENERALS. DONAR COMPTE DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2015
DE SERVEIS GENERALS. EXP. NÚM. 000756/2016-COM.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la memòria de l’activitat realitzada per
Serveis Generals durant l’any 2015.

POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
15. IMET. ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’MET DEL “PROGRAMA DE FORMACIÓ I
INSERCIÓ (PFI), EN LA MODALITAT DE PLA D’INICIACIÓ PROFESSIONAL
(PIP), CURS ESCOLAR 2016-2017” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
EXP. NÚM. 00014/2016-EDT.
La Junta de Govern Local per unimitat dels assistents adopta els següents:
A C O R DS
“PRIMER.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET, com a ens
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i
desenvolupa les polítiques actives d’ocupació, la realització del següent servei, objecte
de la proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del
Catàleg de concertació de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
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PROGRAMA
Programa de Formació i Inserció (PFI), en la
modalitat de Pla de d’Iniciació Professional
(PIP), curs escolar 2016-2017
(Codi 16/Y/224503)

TIPUS DE
RECURS

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ

Ajut econòmic.

31.000.- euros

SEGON.- La realització d’aquest servei per part de l’IMET, s’efectuarà d’acord amb els
següents termes :
1. CONCRECIONS DE L’ACTUACIÓ:
1.1.

Objectiu:
Els Programes de Formació i Inserció (PFI) van adreçats a joves no ocupats que
compleixin com a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que
hagin deixat l’educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el
moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni
participin en altres accions de formació.
L’objectiu d’aquests programes és proporcionar als joves competències bàsiques i
professionals que els permetin incorporar-se al mercat de treball amb les millors
possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora o permetre reintroduir-se
en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional.

1.2.

Estructura:
a. Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals
bàsiques que han de facilitar l’assoliment de les competències professionals.
b. Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències
professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres
de treball. Aquests mòduls completen una qualificació sencera de nivell 1 del
Catàleg de qualificacions vigent a Catalunya i estan inclosos en el currículum
bàsic dels cicles regulats pel Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, que
regula aspectes específics de la formació professional bàsica.
c.

1.3.

Accions de seguiment i orientació de l’alumne.

Durada:
El Programa de Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Pla d’Iniciació
Professional (PIP), per al curs 2016-2017, tindrà una durada entre el 1 de setembre
de 2016 i el 30 de juny de 2017, comprenent un total de 1.000 hores lectives.

2. PERFIL:
Els Programes de Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Pla d’Iniciació Professional
(PIP), tenen una finalitat formativa i professionalitzadora.
El PFI-PIP per al curs 2016-2017 es desenvoluparà en el perfil de “Auxiliar de comerç i
atenció al públic (NEE)”.
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3. OBLIGACIONS PER PART DE L’IMET:
a. L’aprovació, gestió i execució de les actuacions relatives al Programa de Formació i
Inserció (PFI), en la modalitat de Pla d’Iniciació Professional (PIP), per al curs escolar
2016-2017, així com de les despeses corresponents.
b. Tenir un referent tècnic municipal.
c.

Participar en la reunió de coordinació, a la seu de la Diputació de Barcelona (octubre
de 2016), a la que assistiran tots els referents tècnics municipals del PFI-PIP.

d. Participar en la reunió de la Comissió de seguiment.
e. Organitzar l’acte de cloenda del PFI-PIP.
f.

Realitzar una memòria del projecte.

g. Informar a la Diputació de Barcelona de tots els actes de difusió del PFI-PIP en el
territori.
h. Informar a la Diputació de Barcelona dels projectes que es realitzin en el PFI-PIP i
que suposin una col·laboració amb el territori.
i.

Disposar de protocols d’actuació per a fer el seguiment acadèmic i professional de tots
els alumnes del PFI-PIP, especialment dels que deixin el curs abans d’acabar-lo.

4. EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ:
1.

Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de l’ajut,
establert en el període comprés entre l’1 de setembre de 2016 i el 30 de juny de
2017.

2.

L’Ajuntament disposarà com a màxim fins a 3 mesos des de la finalització del termini
d’execució establert per a trametre a la Diputació la justificació de les actuacions
objecte d’ajut.

3.

Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà que l’Ajuntament presenti el model
normalitzat de justificació, d’acord amb la modalitat d’execució, la qual haurà de ser
signada per l’interventor o el secretari de l’Ajuntament.

4.

La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de
depeses de l’IMET.

5.

Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació,
no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions
públiques.

6.

El model normalitzat inclou la motivació de les desviacions que es produeixin
respecte de la sol·licitud inicial. Quan el cost de l’actuació que es justifiqui
experimenti una desviació a la baixa superior al 50 per cent respecte del cost
informat en la sol·licitud, el centre gestor pot proposar, previ informe justificatiu de la
mesura, la revocació de l’ajut o la reducció a la baixa.

7.

Les factures relatives a les despeses generades per l’IMET han d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que
s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran,
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en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert, a excepció
de les declarades pluriennals.
8.

En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost
de realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’import
concedit, l’ajut de la Diputació s’ha d’ajustar a la baixa, en la proporció que
correspongui a la reducció operada.

9.

Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses directes
imputades.

10. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació de
Barcelona i d’altres administracions.
11. Sense perjudici de l’encàrrec de gestió per a l’execució del Programa PFI-PTT a
l’IMET, la justificació de les despeses correspondrà, en tot cas, a l’Ajuntament,
mitjançant el corresponent model normalitzat.”

TERRITORI I ESPAI URBÀ
16. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET D’ALCALDIA I DEL REGIDOR
DELEGAT. EXP. D160927
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades
per Decret d’Alcaldia i del regidor delegat.
Llicències urbanístiques aprovades per decret del regidor delegat
1. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. SANT GREGORI, 1 per a substituir
baixant de planxa per baixant de pvc amb plataforma elevadora, a c. Sant Gregori,
1 (000733/2016-obr).
2. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. MERIDIONAL, 4, per a reparar terrassa
comunitària, mimbells, lluernari escala i junta de dilatació soterrani, formació nou
interceptor rampa garatge, claveguerons i pendents garatge, a c. Meridional, 4
(000810/2016-obr).
3. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. ROGER DE FLOR, 12 per a rehabilitar
façanes i planta soterrani d’edifici plurifamiliar aïllat, a c. Roger de Flor, 12
(000837/2016-obr).
4. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. JOSEP PERS I RICART, 14 per a
rehabilitar façanes principals d’edifici plurifamiliar entre mitgeres, a c. Josep Pers i
Ricart, 14 (000842/2016-obr).
5. Sol·licitud presentada per COM. PROP. AV. FRANCESC MACIA, 130, per a
canviar, reparar i substituir baixants de la comunitat a av. Francesc Macia, 130
(000879/2016-obr).
6. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. FRANCESC MORAGAS, 1-3-5, per a
rehabilitar façanes d’edifici plurifamiliar, a c. Francesc Moragas, 1 (000886/2016obr).
7. Sol·licitud presentada per ENDESA, SA, per a obertura de rasa per adaptació
d’escomesa existent, a c. Correu, 65 (000814/2016-obr).
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8. Sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per a
obertura de rasa de 22 m per la vorera per donar subministrament a la xarxa de
baixa tensió a nous abonats, a c. Sinies, 5 (000836/2016-obr).
9. Sol·licitud presentada per C. N. H., per a instal·lar gas natural sense que es vegi la
canonada per la façana, a c. Ferrer i Vidal, 45 (000844/2016-obr).
10. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA, per a obrir
rasa de 6*0,4m sobre vorera i calçada per connexió per subministrar gas per nous
abonats, a C. Ferrer I Vidal, 45 (000846/2016-OBR).
Llicències urbanístiques aprovades per decret del regidor delegat durant el mes
d’agost
1. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. ROGER DE FLOR, 4A, per a
reparacions puntuals façana, a C. Roger del Flor, 4D (545/2016-OBR).
2. Sol·licitud presentada per J. B. L., per a reforma de local sense ús, a C. Moixarra,
13 bxs. 02 (552/2016-OBR)
3. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. DOCTOR ZAMENHOF, 45, per arranjar
i pintar façana, a C. Doctor Zamenhof, 45 (562/2016-OBR)
4. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. ALBERT VIRELLA I BLODA, 30, per a
reparar revestiment badalot escala, a C. Albert Virella i Bloda, 30 (664/2016-OBR)
5. Sol·licitud presentada per FUNDACIÓ EL CIM DE VILANOVA I LA GELTRÚ per a
fer el paviment nou de la pista poliesportiva del pati de l’escola, a Rbla. Principal,
101 (681/2016-OBR).
6. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. LEPANT, 29 per a rehabilitar façana, a
C. Lepant, 29 (712/2016-OBR)
7. Sol·licitud presentada per JM P. G., per a arrebossar i col·locar ceràmica a la tanca
exterior del passeig de Ribes Roges, 21, a C. Juan Sebastian Elcano, 1 01
(715/2016-OBR)
8. Sol·licitud presentada per X. L. R., per a enrajolar bany i cuina, a Av. Francesc
Macià, 52 01 (719/2016-OBR)
9. Sol·licitud presentada per TRASTERO KING, per a fer tanca i anivellar la
parcel·la, a Rda. Ibèrica, 7 (729/2016-OBR)
10. Sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA SL, per a obrir
rasa de 4m per xarxa de baixa tensió, a C. Guillem Rovirosa, 10 (740/2016-OBR)
11. Sol·licitud presentada per J. C. F., per a arranjar façanes al C. Manuel de
Cabanyes, 6 (590/2016-OBR).
12. Sol·licitud presentada per LL. P. R., per a instal·lar equip solar domèstic per a
aigua calenta sanitària, a Av. Torre del Vallès, 111 (600/2016-OBR).
13. Sol·licitud presentada per FUNDACIÓN ESCUELA TERESIANA, per a pintar la
zona de planta baixa de la façana, a Rbla. Principal, 71 (726/2016-OBR).
14. Sol·licitud presentada per COM. PROP. RONDA IBÈRICA, 84, per a rehabilitar els
ràfecs superiors de la coberta de l’edifici, a Rda. Ibèrica, 84 (731/2016-OBR).
15. Sol·licitud presentada per M. C. M. T., per a prorrogar la llicència 000032/2016OBR, a C. Santa Anna, 20 (737/2016-OBR).
16. Sol·licitud presentada per la COM. PROP. C. JOAN LLAVERIAS, 12, per a
rehabilitar la façana principal i els cels oberts d’edifici plurifamiliar, a C. Joan
Llaverias, 12 (739/2016-OBR).
17. Sol·licitud presentada per la COM. PROP. C. CASTELLET, 36, per a reparar el
terrat i baranes, a C. Castellet, 36 (744/2016-OBR).
18. Sol·licitud presentada per la COM. PROP. C. AIGUA, 115, per a rehabilitar pati de
llums de la comunitat, al C. Aigua, 115-117 (747/2016-OBR).
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19. Sol·licitud presentada per la COM. PROP. C. MANUEL DE CABANYES, 14, per a
reforç de tram de forjat i reparació de volta a, C. Manuel de Cabanyes, 14
(748/2016-OBR).
20. Sol·licitud presentada per L. M. L., per a fer obertura de finestra en façana, a C.
Casernes, 21 01 01 (750/2016-OBR)
21. Sol·licitud presentada per M. J. O. N., per a legalitzar instal·lació de plaques solars,
a C. Indústria, 6 (752/2016-OBR).
22. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. BALEARS, 40, per a reparar
revestiment terrat àtic 2a, a C. Balears, 40 (755/2016-OBR).
23. Sol·licitud presentada per COM. PROP. AV. FRANCESC MACIÀ, 159 BLOC A,
per arranjar façana comunitat a, AV. Francesc Macià, 159 ESC. A 01 01
(758/2016-OBR).
24. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. SANT MAGI 20, per pintar patis de llum
interiors i arranjar porxo, a C. Sant Magí, 20 01 (759/2016-OBR).
25. Sol·licitud presentada per L. S. R., per a sanejar i reparar façana, a C. Aigua, 83
(761/2016-OBR).
26. Sol·licitud presentada per COM. PROP. RACO SANTA LLUCIA BLOC 1, per a
reparar la façana per a retirar fragments amb risc de caiguda, a C. Moixarra, 11
(763/2016-OBR).
27. Sol·licitud presentada per J. A. A., per a reformar l’interior de l’habitatge unifamiliar
entre mitgeres, a Rbla. Salvador Samà, 110 (764/2016-OBR).
28. Sol·icitud presentada per ENDESA, SA, per a obrir rasa de 3M per xarxa de baixa
tensió, a PG. Marítim, 104 (766/2016-OBR).
29. Sol·licitud presentada per ENDESA, SA, per a obrir rasa de 16M per xarxa de
baixa tensió de serveis a nous abonats, a Rbla. Sant Jordi (767/2016-OBR).
30. Sol·licitud presentada per COM. PROP. AV. PENEDES, 6, per a construir rampa
d’accés a l’edifici, a Av. Penedès, 6 (769/2016-OBR).
31. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, per a obrir
rasa d’1M per connexió de servei de gas, a C. Magnòlies, 21 (770/2016-OBR).
32. Sol·licitud presentada per M. M. O. O., per a fer instal·lació interior de gas, a C.
Magnòlies, 21 (771/2016-OBR).
33. Sol·licitud presentada per SERVEIS ASSISTENCIALS LES ONADES, SL, per a
arranjar zona ajardinada de la part posterior de l’edifici i substitució de finsestra
d’alumini en PB, a C. Prat, 38 (000776/2016-obr).
34. Sol·licitud presentada per ENDESA, SA per a fer rasa de 3 m. per a xarxa de baixa
tensió, a Pg. Marítim, 104 (766/2016-OBR).
35. Sol·licitud presentada per ENDESA, SA per a fer rasa de 16 m. per a xarxa de
baixa tensió de serveis de nous abonats a la rambla Sant Jordi (767/2016-OBR).
36. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, per a fer
rasa d’1m per a connexió de servei de gas, a c. Magnolies, 21 (000770/2016OBR).
37. Sol·licitud presentada per M. M. O. O., per a fer instal·lació interior de gas, a c.
Magnolies, 21 (000771/2016-OBR).
38. Sol·licitud presentada per R. M. S. LL., per a enderrocar coberta d’edifici
plurifamiliar entre mitgeres, a Rbla. Principal, 36 (0000796/2016-OBR).
39. Sol·licitud preserntada per GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, per a obrir
una cata sobre vorera i calçada de 4*0.4 metres quadrats per connexió de servei
de gas a nous abonats, a Pg. Maritim, 64 (000800/2016-obr).
40. Sol·licitud presentada per A. M. C., per a instal·lació de gas natural sense
canonada exterior, a Pg. Marítim, 64. (000801/2016-OBR)
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41. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. INMACULADA CONCEPCIÓ, 13, per
arranjar balcó de façana principal, a c. Immaculada Concepcio, 13 (000817/2016OBR).
42. Sol·licitud presentada per METEORIT, CB, per a rehabilitar la façana de l’edifici, a
c. Llibertat, 9 bxs. 01 (000751/2016-OBR).
43. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. RIUDOR, 17, per a rehabilitar façana a,
c. Pere Riudor, 17 (000781/2016-OBR).
44. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. JOSEP ANSELM CLAVE, 75, per a
rehabilitar façana, a c. Josep Anselm Clave, 75 (000795/2016-OBR).
45. Sol·licitud presentada per TENASA, SA, per a prorrogar la llicència 9/2016, per a
enderrocar un muret, a Av. Coll d’en Ferran, 5 (000805/2016-OBR)
46. Sol·licitud presentada per A. J. R. B., per a instal·lar equip solar tèrmic sobre terrat
pla, al C. Moixeró, 4 (000816/2016-OBR).
47. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA per a obrir
rasa de 73 m. per a subministrament de gas, al C. Solicrup, 21 (000939/2015OBR).
48. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA per a obrir
rasa de 5 metres per subministrament de gas, al C. Baladres, 11 (001141/2015OBR).
49. Sol·licitud presentada per J. M. V., per a fer instal·lació interior de gas, a C.
Baladres, 11 (001144/2015-OBR).
50. Sol·licitud presentada per A. S. M., per a enderrocar envà i fer-ne un de nou per a
ampliar el lavabo, a C. Providència, 66 bxs. 2 (000274/2016-OBR).
51. Sol·licitud presentada per F. B. R., per a aixecar mig metre la tanca mitgera, a C.
Montsant, 7 (000324/2016-OBR)
52. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. SANT ANTONI, 16 per a rehabilitació
de façana, a C. Lluna, 8 (000455/2016-OBR).
53. Sol·licitud presentada per ALBA I NOYA ASSOCIATS, SL. per a reformar les
instal·lacions del local, a Pg. Marítim, 56 (000622/2016-OBR).
54. Sol·licitud presentada per J. M. C. B., per a fer instal·lació interior de gas, a C.
Conxita Soler, 15 bxs. (000626/2016-OBR).
55. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, per a obrir
cata sobre vorera i calçada d’1+0,4 metres per connexió d’un ramal de
subministrament de gas natural, a C. Caputxins, 25 (000683/2016-OBR).
56. Sol·licitud presentada per L. M. R. per a obrir una cata sobre vorera i calçada
d’1+0,4 metres per connexió d’un ramal de subministrament de gas natural, a C.
Caputxins, 25 (000684/2016-OBR).
57. Sol·licitud presentada per I. V. M., per a reformar interior de l’habitatge, a C.
Ramon Llull, 7 (000693/2016-OBR).
58. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. BALEARS, 14 per a rehabilitar façanes,
a C. BALEARS, 14 (000699/2016).
59. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA per a obrir
rasa de 115 m per a connexió de servei de gas, a Rda. Ibèrica, 3 (000720-2016OBR).
60. Deixar en suspens sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA per a obertura d’una cata sobre vorera d’1 x 0,4 m per connexió de
ramal, a C. Falç, 19
Obres per adequació i instal·lacions de locals
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1.

Sol·licitud presentada per a BEER APART, SL, per a fer obres d’adequació de
local per instal·lar un restaurant al carrer de la Unió, 7. (exp. act 702/16)
2. Sol·licitud presentada per SERGENT MAJOR ESPAÑA SRL, per a
condicionament de local comercial i rotulació de façana, a Rbla. Principal, 27
(690/2016-OBR).
3. Sol·licitud presentada per W. Q., per a adequar local destinat a perruqueria, a C.
Col·legi, 35 (725/2016-OBR)
4. Sol·licitud presentada per SINDEX MEDICAL, SL, per a realitzar obres
d’adequació de local per instal·lar oficina d’empresa de centre mèdic, a Rbla.
Principal, 67 01 01 (730/2016-OBR).
5. Sol·licitud presentada per METEORIT, CB, per a reforç de forjat, reparar i adequar
local, a Rbla. Salvador Samà, 70 bxs. (749/2016-OBR).
6. Sol·licitud presentada per TALLON HOSTELERIA, SL, per a reformar per
reobertura de bar, a Pl. Mediterrània, 2 bxs. 09 (754/2016-OBR)
7. Sol·licitud presentada per MOVITEL COMUNICACIONES SL, per a reformar
l’interior de local comercial de telefonia, a Rbla. Principal, 31 (868/2015-OBR).
8. Sol·licitud presentada per F. U. G., per adequar local comercial per instal·lar un
magatzem amb distribució, a C. Economia, 30 bxs. 01 (772/2016-OBR).
9. Sol·licitud presentada per F. V. Y., per a adequar interior de local existent, sense
afectació d’estructura, a C. Recreo, 40 (000778/2016-OBR).
10. Sol·licitud presentada per ANSARMEHMOOD, per a reformar dos locals
comercials en planta baixa, a C. Albert Salvany i Bertran, 2 bxs. 04 (000802/2016OBR).
11. Sol·licitud presentada per R. U. I. E. per adequació de local destinat a lampisteria,
a Pl. Fàbrica Nova, 18 bxs. 16 (000707/2016-OBR).
Llicències urbanístiques aprovades per decret d’alcaldia durant el mes d’agost

1. Sol·licitud presentada per BUILDINGCENTER, SA, per a fer moviment de terres
(1a.fase) per a la construcció de l’edifici plurifamiliar de PS+PB+3PP, situat al
carrer Riu Segura, 99. (1101/2015)
2. Sol·licitud presentada per BUILDINGCENTER, SA, per a fer moviment de terres
(1a.fase) per a la construcció de l’edifici plurifamiliar de PS+PB+3PP, situat a
l’avinguda Torre del Vallès, 80 (1103/2015)
3. Sol·licitud presentada per N. M. P., per a rehabilitar la planta baixa i primera de
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres de PB+2PP, situat al carrer Montserrat, 4.
(765/2016)
4. Sol·licitud presentada per V. T. A., per a canviar l’ús de la planta soterrània amb ús
actual d’aparcament i convertir-lo en ús comercial vinculat al local de la planta
baixa, a Rb Principal, 122 (000723/2016-OBR).
5. Sol·licitud presentada per VNG VIATGES, SCP, per a reformar local comercial
destinat a agència de viatges, a Rb. Principal, 122 BX (000724/2016-OBR).
6. Sol·licitud presentada per M. P. P. S. M., per a divisió horitzontal de l’edifici
plurifamiliar de PB+3PP, amb 3 habitatges i 2 locals, al C. Josep Coroleu, 3
(000442/2016-OBR).
7. Sol·licitud presentada per R. G. C., per a reformar la planta baixa i ampliació de la
planta pis de l’habitatge unifamiliar situat al carrer Arpiots, 8. (555/2016)
8. Denegar la sol·licitud presentada per A. C. C. per fer la instal·lació interior de
gas, a C. Falç, 19 (001010/2015-OBR).
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17. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE
COMUNICACIONS
PRÈVIES
I
DECLARACIONS
RESPONSABLES
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. EXP. CP160927
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions prèvies i
declaracions responsables presentades per l’interessat.
Obres menors
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Comunicació presentada per VODAFONE ESPAÑA, SAU, per a instal·lació
d’estació base de telefonia mòbil, a la sínia Sant Josep (357/2016-OBR)
Comunicació presentada per J. R. V., per a Instal·lació de paviment en vestíbul i
canviar banyera per dutxa i rajoles bany a C. Immaculada Concepció, 6 1er-2a
(502/2016-OBR)
Comunicació presentada per J. R. V., per a Instal·lació de paviment en vestíbul i
canviar banyera per dutxa i rajoles bany a C. Immaculada Concepció, 6 2on1era (503/2016-OBR)
Comunicació presentada per REMM GUITART, SL, per a canvi de rajoles a la
ronda Ibèrica , 6-8 (000554/2016-OBR).
Comunicació presentada per M. C. D. V., per a revestir la piscina, al carrer del
Pi, 28 (000602/2016-OBR)
Comunicació presentada per J. D. T., per a reformar el bany i cuina, a Av.
Francesc Macià, 122 3er-1a (654/2016-OBR)
Comunicació presentada per J. D. H., per a reformar el bany, a Rbla. Salvador
Samà, 62-64 2on-1a (657/2016-OBR)
Comunicació presentada per J. R. R., per a reformar la cuina a, Pg. Marítim, 9497 1er-7a (662/2016-OBR)
Comunicació presentada per S. C. M., per a retirar mostrador i pintar el local, a
C. Olèrdola, 43 (663/2016-OBR)
Comunicació presentada per V. A. P., per a reformar la cuina, a C. del Boix, 17
(665/2016-OBR)
Comunicació presentada per R. G. S., per a reformar el bany, a Av. Garraf, 61
3er-1a (669/2016-OBR)
Comunicació presentada per A. S. A., per a canviar la banyera per dutxa, a C.
Dr. Zamenhof, 49 2on C (671/2016-OBR)
Comunicació presentada per L. B. C., per a reformar el bany, a C. Menorca, 16
1er-1a (672/2016-OBR)
Comunicació presentada per M. G. G., per a canviar la banyera per dutxa, a C.
Montseny, 7 2on-4a (673/2016-OBR)
Comunicació presentada per CONSTRUCCIONES I REFORMAS DIARA SCP,
per a reformar el bany, a C. Carlets, 27 2on-2a (674/2016-OBR)
Comunicació presentada per M. D. V. H., per a reformar el bany, a Av. Cubelles,
27 4at-2a (678/2016-OBR)
Comunicació presentada per Mª C. P. S., per a canviar banyera per dutxa, a C.
Castellet, 16 bxs. (679/2016-OBR)
Comunicació presentada per S. F. M., per a reformar el bany a, C. Joan Ricart, 8
bxs. 1a (685/2016-OBR)
Comunicació presentada per ABAX EUROLEY SOLUCIONS, SL, per a reforma
el bany, a C. Cuba, 1Bis Local 2 (687/2016-OBR)
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Comunicació presentada per M. V. F., per a reparar i pintar façana, a C. Ferrer i
Vidal, 24 (691/2016-OBR)
Comunicació presentada per Y. V. M., per a reformar la cuina, a C. Roger de
Flor, 18 Bx. 1a (692/2016-OBR)
Comunicació presentada per E. M. M. C., per a reformar el bany i cuina, a C.
Xoriguer, 13 4at-3a (695/2016-OBR)
Comunicació presentada per I. D. G. A., per a canviar banyera per dutxa i
pavimentar cuina, a Av.Collada, 47 (696/2016-OBR)
Comunicació presentada per EUROCONFORT SISTEMAS INMOBILIARIOS SL,
per a renovar cuina i bany, a C. Xoriguer, 9 2on-1a (698/2016-OBR)
Comunicació presentada per M. O. O., per a canviar banyera per dutxa, a C.
Lepant, 30 1er-2a (700/2016-OBR)
Comunicació presentada per B. B. M., per a enrajolar cuina a, Pl.
Agermanament, 8 2n-1a (704/2016-OBR)
Comunicació presentada per N. G. B., per a renovar cuina a, C. Havana, 16 Àtic
4a (708/2016-OBR)
Comunicació presentada per C. V. C., per a renova bany, a C. Pica d’Estats, 36
(709/2016-OBR)
Comunicació presentada per A. B. C. per a canviar mobles de cuina i instal·lació
elèctrica, a C. Pere Riudor, 18 (710/2016-OBR)
Comunicació presentada per R. C. B., per a reformar cuina, a C. Manuel de
Cabanyes, 14 2n-2a (713/2016-OBR)
Comunicació presentada per COM. PROP. PL. FABRICA NOVA, 15, per a fer
rampa, a Pl. Fabrica Nova, 15 (714/2016-OBR)
Comunicació presentada per M. H. C., per a reformar bany, treure banyera per
dutxa, a C.Urgell, 70 1er-1a (716/2016-OBR)
Comunicació presentada per B. E., per a canviar banyera per dutxa, a Av.
Francesc Macià, 61 2n-3a (717/2016-OBR)
Comunicació presentada per C. C. R., per a enrajolar cuina, a Rbla. Salvador
Samà, 95-97 5e-2a (718/2016-OBR)
Comunicació presentada per B. M. N., per renovar bany i cuina, a C. Carlets, 27
2n-1a (722/2016-OBR)
Comunicació presentada per J. T. B., per a reformar cuina, reduir finestres bany
i cuina i substituir rajoles terrassa, a Av. Cubelles, 53 bxs. 4at (727/2016-OBR).
Comunicació presentada per V. G. M., per a reformar bany, enguixar i posar
parquet a la rambla Josep Antoni Vidal, 1B 2n 2a (000735/2016-OBR).
Comunicació presentada per G. V. R., per a adaptar canviar banyera per plat de
dutxa al carrer Olèrdola, 28 6-2 (000738/2016-OBR).
Comunicació presentada per A. N. L., per a canviar banyera per plat de dutxa, al
C. Joan Llaverias, 4 3-3 (000741/2016-OBR).
Comunicació presentada per F. B. R., per a canviar banyera per plat de dutxa, al
carrer Albert Salvany, 1 04-04 (000742/2016-OBR).
Comunicació presentada per J. M. G. C., per a canviar banyera per plat de
dutxa, al carrer Greco, 5 bxs.1a (000743/2016-OBR).
Comunicació presentada per C. N. P., per a canviar banyera per plat de dutxa, a
la plaça de la Vila, 9 1 (000745/2016-OBR).
Comunicació presentada per A. C. S., per a impermeabilitzar terrassa i enrajolar
al carrer Argenteria, 2 (000746/2016-OBR).
Comunicació presentada per G. P. N., per a aplacar de pedra la façana a nivell
de planta baixa a l’avinguda Torre del Vallès, 28 (000753/2016-OBR).
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Comunicació presentada per J. J. M., per a pintar terrassa, condicionament del
bany i pintar pis al carrer Sant Magí, 14 (000756/2016-OBR).
Comunicació presentada per M. H., per a reformar la cuina i bany al carrer
Horts, 8 (000762/2016-OBR).
Comunicació presentada per J. R. P., per a canviar banyera per plat de dutxa, a
la plaça Llarga, 12 1r (000773/2016-OBR).
Comunicació presentada per L. A. S., per a reformar el bany, al carrer Correu,
18 Bx. (000774/2016-OBR).
Comunicació presentada per T. C. R., per a reformar el bany , al carrer Greco,
21 3er (000779/2016-OBR).
Comunicació presentada per M. V. F., per a reformar el bany i canviar banyera
per plat de dutxa al carrer Forn de Vidre, 18 04-04 (000780/2016-OBR).
Comunicació presentada per J. M. C., per a canviar banyera per plat de dutxa, al
carrer Masia Frederic, 26 5è–1a (000782/2016-OBR).
Comunicació presentada per P. B., per a reformar el bany al carrer de l’Aigua, 2
01-01 (000787/2016-OBR).
Comunicació presentada per M. G. G., per a reformar la cuina, al carrer de
l’Aigua, 101 02-01 (000788/2016-OBR).
Comunicació presentada per A. M. R. P., per a canviar paviment de la cuina i
mobles a la ronda Mar Mediterrania, 12 (000789/2016-OBR).
Comunicació presentada per E. R. B., per a canviar paviment de la cuina, al
carrer Montseny, 1 05-01 (000790/2016-OBR).
Comunicació presentada per A. F. G., per a reformar cuina i bany, al carrer Ca
l’Escoda, 14-16 01-07 (000791/2016-OBR).
Comunicació presentada per A. R. P., per canviar banyera per plat de dutxa, a la
ronda Ibèrica, 39 01-01 (000792/2016-OBR).
Comunicació presentada per J. B. N., per canviar paviment del rebedor al carrer
Josep Anselm Clavé, 20 (000793/2016-OBR).
Comunicació presentada per R. G. J., per a, reformar el bany i instal·lar parquet,
al carrer Artesans, 7 (000794/2016-OBR).
Comunicació presentada per D. H. R., per a reformar bany i cuina, al carrer
Agricultura, 91 (000797/2016-OBR).
Comunicació presentada per M. C. G. E., per a reformar el bany, al carrer
Mallorca, 23 3B (000803/2016-OBR).
Comunicació presentada per M. C. O. B., per a picar i arrebossar paret, al carrer
Fossar Vell, 10 (000804/2016-OBR).
Comunicació presentada per A. C. C., per a reformar bany, a l’Av, Cubelles, 49
03-01 (000806/2016-OBR).
Comunicació presentada per M. D. M. P. P., per a canviar banyera per plat de
dutxa, al carrer Ancora, 1 3B (000807/2016-OBR).
Comunicació presentada per R. A. P., per a reformar el bany i pintar, al carrer
Tigre, 26 03-01 (000809/2016-OBR).
Comunicació presentada per A. E., per a reformar el bany, al carrer Mallorca, 20
2n-2a (000811/2016-OBR).
Comunicació presentada per L. A. M., per a reformar el bany, a la rambla del
Castell, 51 4at-1era (000813/2016-OBR).
Comunicació presentada per M. C., per a reformar la cuina, al carrer Rosers, 4
(000815/2016-OBR).
Comunicació presentada per L. L. G., per a canviar banyera per plat de dutxa, a
l’avinguda Garraf, 60 2n-2a (000818/2016-OBR).
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70.
71.
72.

Comunicació presentada per P. J. S. G., per a reformar bany, al carrer Pare Garí
, 43 4at-1a (000819/2016-OBR).
Comunicació presentada per J. C. F., per a reformar cuina i pintar, al carrer
Manuel de Cabanyes, 6 (000820/2016-OBR).
Comunicació presentada per M. M. P. A., per a reformar bany i cuina al carrer
Badajoz, 7 (893/2016)

ACTIVITATS
Innòcues
1.

Declaració responsable d’obertura presentada per GATXIRI, SL, per instal·lar un
despatx d’advocats a l’avinguda Cubelles, 32, bxs. (exp. act 35/16)

2.

Comunicació prèvia d’obertura presentada per l’ASSOCIACIÓ VILAHERBA per
instal·lar un club privat fumadors de cànnabis i altres substàncies legalment
permeses a l’avinguda Penedès, 8. (exp. act 243/16)

REPAR
1.

Comunicació prèvia presentada per J. H. per canviar de nom un bar al carrer
Joan Llaverias, 9, bxs. (exp. act 328/2016).

18. URBANISME. DESESTIMAR TOTALMENT EL RECURS DE REPOSICIÓ
PRESENTAT EN DATA 22 DE JULIOL DE 2016 PEL SR. SEBASTIÀ ALEGRE I
ROSSELLÓ, EN NOM I REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT BETON CATALAN
S.A. EXP. NÚM. 17/2012.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER.- Desestimar totalment el recurs de reposició presentat en data 22 de juliol
de 2016 (registre d’entrada núm. 2016020006) pel Sr. Sebastià Alegre i Rosselló, en
nom i representació de l’entitat Beton Catalan S.A., contra el Decret del Regidor
d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de 9 de juny de 2016 pel qual s’imposa una
quarta multa coercitiva de 3.000 euros per incompliment de l’ordre d’execució de 2604-2013, requerint l’execució de les actuacions de trasllat de les sitges i demés
preexistències vinculades a aquestes situades a les actuals parcel·les Ip1, Ip2 i Ip3 del
sector Masia d’en Barreres II, d’acord amb les consideracions efectuades a l’informe
jurídic incorporat a l’expedient i transcrites a la part expositiva de la present resolució.
Així mateix, i d’acord amb l’esmentat informe jurídic, desestimar expressament també
la petició de suspensió de l’executivitat de la resolució impugnada efectuada al propi
recurs de reposició com a altressí, d’acord amb les consideracions efectuades en dit
informe.
SEGON.- Notificar aquest Decret a l’empresa BETÓN CATALAN S.A., així com als
interessats en l’expedient, amb expressió dels recursos que siguin escaients.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució al Departament de Recaptació d’aquest
Ajuntament, als efectes oportuns.”
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Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.11 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general.
Neus Lloveras Massana

Marcel·li Pons Duat

26

