ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 28 DE MARÇ
DE 2017
Acta núm. 12
Assistents:
NEUS LLOVERAS I MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GLÒRIA GARCÍA PRIETO
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
SECRETARI GENERAL
MARCEL·LÍ PONS DUAT
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ

Assisteix a la mateixa reunió el regidor Sr. JOAN MARTORELL MASÓ, la Sra. NÚRIA
BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) i la Sra. ROSA LUCAS BIZARRO (Secretaria)
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 21 DE MARÇ DE 2017.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 21 de març
de 2017.
2. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
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PATRIMONIAL PER DANYS A L’ESTABLIMENT MERCADONA, CAUSATS
PER UNA FUITA D’AIGUA A L’AVINGUDA FRANCESC MACIÀ, EL 20 DE
DESEMBRE DE 2014. EXP. NÚM. 107/15-REC.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Declarar la procedència d’indemnització a favor de MERCADONA, SA, amb
NIF A-4610383-4 essent representada per CAMARENA GESTION DE RIESGOS, en
la quantitat de SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS (744 €) pels danys soferts,
dels quals SET-CENTS EUROS (700 euros) aniran a càrrec de la Companyia d’Aigües
de Vilanova i la Geltrú i els QUARANTA-QUATRE EUROS (44 euros) restants a càrrec
de ZURICH SEGUROS.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, i als departaments de
Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament.”
3. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE
RESOLUCIÓ
PER
DESISTIMENT
DE
RECLAMACIÓ
DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU HABITATGE PER
LA PROJECCIÓ D’AIGUA BRUTA QUE S’EMBASSA A LES RODERES DEL
PAVIMENT DEL CARRER ESTUDIS, 26. EXP. NÚM. 131/16-REC.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
pel senyor amb DNI XXXX contra aquest Ajuntament.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”
4. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPAREIXENÇA,
DESIGNA DE LLETRAT I IMPUGNACIÓ DEL RECURSOS DE SUPLICACIÓ
INTERPOSAT DAVANT DEL JUTJAT SOCIAL 13 DE BARCELONA. EXP. NÚM.
000247/2016-SEC
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Social 13 de Barcelona i OPOSAR-NOS el
recurs de suplicació interposat per la treballadora municipal N. A. M. contra la
sentència del Jutjat social núm. 13 dictada en el procediment laboral núm. 814/2015.
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Segon. DESIGNAR als lletrats, Sr. Fernando Ortega Cano i José Vicente Morote
Sarrión, tots dos de la mercantil OLLEROS ABOGADOS, SLP amb CIF B-46356481,
per a que assumeixin la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en
l’esmenta’t procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n pugui interposar.
Tercer. DESIGNAR als procuradors dels Tribunals, Sr. Francisco Toll Musterós i Sr.
Javier Segura Zariquiey pel cas de ser necessària la seva intervenció en el
procediment.
Quart. L’import de la contractació que és pagarà amb càrrec a la partida de Defensa
Jurídica número 07.9203.22799, atendrà als següents criteris un cop es determini la
quantia del procediment:
Fins a 6.000.-€
De 6.001 a 18.000.-€
De 18.001 a 30.000.-€
De 30.001 a 60.000.-€
Més de 60.001.-€
Procediments de quantia
indeterminada

Quantia
590.-€
885.-€
1180.-€
1475.-€
1770.-€
885.-€

IVA 21%
123,9.-€
185,85.-€
247,8.-€
309,75.-€
371,7.-€
185,85.-€

Total
713,9.-€
1070,85.-€
1427,8.-€
1784,75.-€
2141,7.-€
1070,85.-€

En quant a la forma de pagament, la mateixa s’efectuarà de conformitat amb allò
establert als Criteris Orientadors de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, de la
següent forma:
Percentatge (%)
Estudi i període de 60%
controvèrsia
Per
la
fase 20%
probatòria
Per l’assistència a 20%
vista o formulació
de
conclusions
escrites

Quantia
531.-€

IVA 21%
111,51.-€

Total
642,51.-€

177.-€

37,17.-€

214,17.-€

177.-€

37,17.-€

214,17.-€

Cinquè. NOTIFICAR el present Decret als lletrats designats a l’acord Segon, així com
al Cap de Servei de Recursos Humans, Sr. Fermín Ortega Vazquez, als efectes que
prestin l’assessorament necessari i preparin la documentació pertinent per a la
correcta defensa jurídica del lletrat designat.”
POLÍTIQUES DE LA CIUTADANIA
5.

CONVIVÈNCIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DESESTIMANT EL
RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. J. M. S. V., EN
REPRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ L’ATENEU VILANOVÍ CONTRA
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L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15 DE MARÇ DE 2016. EXP.
NÚM. 000011/2015-CON.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Desestimar parcialment el recurs de reposició formulat per l’entitat
L’ATENEU VILANOVI, contra l’acord de la Junta De Govern Local de 15 de març de
2016.
SEGON.- Estimar l’al·legació referent a la caducitat de l’expedient, sens perjudici de la
de conservació dels actes administratius que conformen l’expedient.
TERCER.- Vist el contingut de l’article 95.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les Administracions públiques (LPAC), aplicable al
dia de la data, determinar la conservació dels actes i tràmits el contingut dels quals
s’hagués mantingut igual de no haver-se produït la caducitat, que són els que es llisten
a continuació:
.- Instància del denunciant de 12-5-2015, que adjunta acta de denúncia verbal de 26-42015, al Jutjat núm. 1 de Vilanova i la Geltrú, així com les actes de la Junta General
Ordinària de l’Ateneu Vilanoví de 15 i 29 de març de 2015.
.- Informe de la Cap de Servei de Convivència de 23-7-2015.
.- Notificació al president de l’Ateneu Vilanoví de l’acord de la Junta de Govern Local
de 28-7-2015, relatiu a la proposta per a la instrucció d’un expedient administratiu amb
motiu d’una queixa d’un ciutadà contra l’Ateneu Vilanoví.
.- Notificació al denunciant de l’acord de la Junta de Govern Local de 28-7-2015, relatiu
a la proposta per a la instrucció d’un expedient administratiu amb motiu d’una queixa
d’un ciutadà contra l’Ateneu Vilanoví.
.- Diligència d’ordenació de 18-9-2015 de l’instructor de l’expedient sol·licitant a la
presidència de l’Ateneu Vilanoví de la còpia certificada de les actes de l’Assemblea
General de 15 i 29 de març de 2015, i notificació al seu president.
.- Diligència d’ordenació de 28-9-2015 que recull la declaració del ciutadà al formular la
queixa.
.- Escrit de 20-10-2015, del Sr. M. G. R. ciutat com a testimoni.
.- Diligència d’ordenació de 27-10-2015 per la qual es lliura còpia de l’expedient a
l’esmentat senyor.
.- Diligència d’ordenació en la qual es recull la declaració de l’esmentat testimoni.
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.- Proposta de resolució de 17-11-2015 i la seva notificació al president de l’entitat.
.- Escrit d’al·legacions de l’entitat de 7-12-2015.
.- Diligència d’ordenació de l’instructor de 16-2-2016, proposant la desestimació de les
al·legacions.
.- Acord de la Junta de Govern de 15-3-2016, en relació a l’expedient informatiu obert
a l’Ateneu Vilanoví, i la seva notificació a la presidència de l’entitat i al denunciant.
QUART.- Notificar aquest acord a ciutadà que formula la queixa i al president de
l’Ateneu Vilanoví.”

6.

EDUCACIÓ. ACCEPTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE L’AJUT ECONÒMIC DE LA
DIPUTACIÓ
DE
BARCELONA,
CORRESPONENT
AL
RECURS
“FUNCIONAMENT D’ESCOLES BRESSOL, MUNICIPALS” PER L’ACTUACIÓ
“SERVEIS A LA PETITA INFÀNCIA 0-3 ANYS. LLARS D’INFANTS
MUNICIPALS”, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERN LOCALS 20162019” I ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET. EXP. NÚM. 000004/2017-EDT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Acceptar la concessió de l’ajut econòmic de 21.290.- € (VINT-I-UN MIL
DOS-CENTS NORANTA EUROS) de la Diputació de Barcelona, corresponent al
Recurs “FUNCIONAMENT D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS” per a l’actuació
“SERVEIS A LA PETITA INFÀNCIA 0-3 ANYS. LLARS D’INFANTS MUNICIPALS”, en
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
SEGON.- 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’educació, la realització del següent servei, objecte
de la proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
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RECURS

Actuació

FUNCIONAMENT
D’ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS

SERVEIS A LA PETITA INFÀNCIA 0-3
ANYS. LLARS D’INFANTS MUNICIPALS

TIPUS DE
RECURS

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ

Ajut econòmic

21.290.- euros

La realització d’aquest servei per part de l’IMET, s’efectuarà d’acord amb els següents
termes :
- EXECUCIÓ :
L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a l’ajut econòmic en el període
comprés entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016, en el marc de la
convocatòria del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019".
- JUSTIFICACIÓ :
1. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés
entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2016.
2. Els destinataris disposen, com a màxim, fins al 30 d'abril de 2017 per a justificar
les despeses. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat la
justificació, per decret de la Presidència delegada de l'àrea corresponent s'ha de
requerir als destinataris per a que en el termini improrrogable de quinze dies des
de l'endemà de la notificació la presentin, amb l'advertiment que, de no fer-ho, es
procedirà a la revocació de l'ajut.
TERCER.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada
en el punt primer d’aquest acord.”

7.

SERVEIS SOCIALS. AMPLIAR L’IMPORT AUTORITZAT EN EL PUNT TERCER
DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 13 DE DESEMBRE
DE 2016 RELATIU AL PAGAMENT DE DESPESES RELACIONADES AMB
L’ÚS DELS MÒDULS UBICATS A L’HOSPITAL SANT ANTONI ABAT. EXP.
NÚM. 000668/2016-SSO.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Autoritzar un import addicional de 6000€ (sis mil euros) per al pagament de
les despeses que es generin per un ús més intensiu de les instal·lacions incloses al
conveni de col·laboració amb el Consorci Sanitari del Garraf per a la cessió d’ús dels
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mòduls ubicats a l’hospital de Sant Antoni Abat, aprovat per acord de la Junta de
Govern Local de 13 de desembre de 2017.
SEGON. Aquestes despeses seran amb càrrec a la partida 35.2313.2269900 del
pressupost de despeses vigent, i es pagaran prèvia presentació de les factures
corresponents.
TERCER. Comunicar aquest acord al Consorci Sanitari del Garraf.”

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
8.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA PER
TAL DE CONCEDIR LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL SR. JOAN COLLELL
XIRAU, CONEGUT POPULARMENT COM A PERE TÀPIAS. EXP. NÚM.
0000001/2017-ALC.

Es dona compte a la Junta de Govern Local de la corporació del Decret d’Alcaldia de
data 21 de març 2017, que literalment diu el següent:
“Relació de fets
Atès que els regidors i regidores de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú han presentat
al registre general d’entrada d’aquesta Corporació un document per proposar que sigui
atorgada la Medalla de la ciutat al Sr. Joan Collell Xirau, conegut popularment com a
Pere Tàpias.
Fonaments de dret
Atès el Capítol III, Article 25 del Reglament d’Honors i Distincions.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents:
RESOLC:
“PRIMER. Donar compte a la Junta de Govern Local i a la Junta de Portaveus la
petició d’atorgar la Medalla de la Ciutat al Sr. Joan Collell Xirau.
Pere Tàpias és un dels personatges vilanovins més reconeguts arreu del país, havent
assolit popularitat i distinció no només per la seva extensa carrera com a cantautor,
sinó també per la tasca divulgativa en el camp de la gastronomia.
La seva contribució a engrandir el prestigi de la ciutat és evident, però és igualment
remarcable el seu paper actiu i compromès en la vida social i cultural de Vilanova i la
Geltrú, fins al punt que va ser el primer Defensor de la Ciutadania del municipi, entre
2001 i 2010.
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Per la seva reconeguda trajectòria artística, professional i de servei a la col·lectivitat,
considerem que Pere Tàpias reuneix en escreix els mèrits necessaris perquè li sigui
concedit aquest honor en nom de la ciutat de Vilanova i la Geltrú.
SEGON. Designar a la C.I de Polítiques de Ciutadania, per a que estudiï i prengui
coneixement en el sí de la comissió, de l’expedient.
TERCER. Designar el Gabinet d’Alcaldia i Protocol per a que estudiï i iniciï un seguit
de consultes i informacions entre diferents persones, entitats i institucions de la ciutat,
per tal de conèixer l’opinió social que mereix aquesta iniciativa, així com les accions
que calguin per a la finalització del mateix expedient.”

SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
9.

RECURSOS HUMANS. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
I LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS OPOSICIÓ
PER LA PROVISIÓ DE DUES PLACES DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL,
PER PROMOCIÓ INTERNA. EXP. NÚM. 000526/2016-RH.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“Primer. Aprovar les bases específiques i la convocatòria del
promoció interna, per a cobrir com a funcionari/ària de carrera
escala d’administració especial, subescala serveis especials,
pertanyent al grup C, subgrup C2. El text íntegre de les bases
acord.

concurs-oposició per
2 places de caporal,
classe policia local,
s’adjunten al present

Segon. Convocar les corresponents proves selectives d’un caporal i disposar la
publicació de les bases al BOP i l’anunci de la convocatòria al DOGC.
Tercer. Viabilitat econòmica: les despeses d’aquestes promocions internes estan
consignades en les partides de despeses del Capítol I del pressupost vigent, la
diferència de sou entre agent i caporal/la quedarà cobert per l’estalvi d’una Comissió
de Servei amb consignació pressupostaria per tot l’exercici 2017 i que no s’ha cobert
fins a la data.”
10. RECURSOS HUMANS. APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES
ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS OPOSICIÓ PER LA
PROVISIÓ DE NOU PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL. EXP.
000117/2017-RH.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD:
“Primer. Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores del concursoposició, en torn lliure, per cobrir 7 places d’Agent de la Policia Local, de l’Escala de
l’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, classe Policia Local.
Segon. Aprovar la convocatòria i les bases especifiques reguladores del concursoposició per mobilitat interadministrativa de dues places d’Agent de la Policia Local, de
l’Escala de l’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, classe Policia Local.
Tercer. Convocar les corresponents proves selectives de 7 Agents de la Policia local
per torn lliure i de 2 Agents de la Policia Local per mobilitat interadministrativa, i
disposar la publicació de la convocatòria i de les bases al BOP i al DOGC.
Quart. Viabilitat econòmica: les despeses d’aquestes places estan consignades en les
partides de despeses del Capítol I del pressupost vigent.”

11. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚMERO F/2017/3. EXP. NÚM. 3/2017/eINT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2017/3.
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2017/3.
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al
pagament de dites despeses.”
12. INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE L’INFORME D’INTERVENCIÓ REFERENT
AL SALDO PEL CONCEPTE D’INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA DELS
REGIDORS DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL. EXP. NÚM. 000016/2017-INT.
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA 2016
ES DÓNA COMPTE a la Junta de Govern Local de l’Informe d’Intervenció referent al
saldo pel concepte d’indemnitzacions per assistència dels regidors de la corporació
municipal. Liquidació 2016, que es transcriu literalment a continuació:
“1) La Base 28 d’execució del Pressupost municipal per l’exercici 2016 assenyala:
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Base 28.següents:

Indemnitzacions als regidors per assistències efectives als òrgans municipals
Ple
Junta de Govern Local
Comissió Informativa
Consells d’Administració
(o òrgans anàlegs dels ens municipals)
Juntes Generals de societats municipals
Junta de Portaveus

460 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €

Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, percebran
indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació
de què formin part, en la quantia màxima següent i d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries
660 x 12 = 7920
Les quantitats a percebre mensualment no podran superar la 1/12 part del total anual, excepte
el mes de desembre, en què es regularitzarà tenint en compte el topall anual.
Els mesos en què la percepció mensual sigui menor a 1/12 part del total anual, s’afegirà a la
quantitat a percebre el saldo a favor del regidor/a, produït per quantitats acreditades en mesos
anteriors, i que no s’hagi pagat per haver-se superat el límit establert anteriorment o, si no existís
saldo favorable, es concedirà automàticament una bestreta per tal que es mantingui la
percepció mensual de 1/12 parts del total anual. En la indemnització corresponent al mes de
desembre es regularitzarà la situació i es liquidaran les bestretes
Els saldos de les bestretes a favor de l’Ajuntament que no puguin ser abonats en el mes de
desembre, es descomptaran en els mesos immediats posteriors fins a la seva total cancel·lació.
En el supòsit de cessament seran reintegrats pel regidor/a en un període màxim de 30 dies
Els mesos en què l’activitat mensual determini que la percepció mensual sigui superior a 1/12
part del total anual es generarà un saldo positiu a favor del regidor/a que es compensarà en els
mesos següents o servirà per fer-ne la regularització de final d’any.
L’assistència es justificarà mitjançant document emès pel secretari de l’òrgan col·legiat. En
qualsevol cas, el límit serà el que resulti de l’increment que s’estableixi definitivament per als
funcionaris en la Llei de pressupostos generals de l’Estat

2) Efectuat el càlcul de les quantitats meritades, pagades i el saldo resultant per

assistències efectives als òrgans col·legiats durant l’any 2016, per part dels regidors
que perceben indemnitzacions, resulta :
INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES. LIQUIDACIÓ 2016
GRUP MUNICIPAL CIU
TOTAL ANUAL D. MONTES
TOTAL ANUAL N. LLOVERAS

Total 2016
5.080,00
29.820,00
34.900,00
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Pagat 2016
7.260,33
7.260,33
14.520,66

SALDO 2016
-2.180,33
22.559,67
20.379,34

GRUP MUNICIPAL ERC
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

ANUAL O. ARNAU
ANUAL A. MOYA
ANUAL J. MEDINA
ANUAL Q. VINYALS

Total 2016
10.560,00
8.700,00
9.760,00
13.560,00
42.580,00

Pagat 2016
7.260,33
7.260,33
7.260,33
7.260,33
29.041,32

SALDO 2016
3.299,67
1.439,67
2.499,67
6.299,67
13.538,68

Total 2016
12.360,00
10.760,00
9.760,00
9.360,00
11.560,00
53.800,00

Pagat 2016
7.920,36
7.920,36
7.920,36
7.920,36
7.920,36
39.601,80

SALDO 2016
4.439,64
2.839,64
1.839,64
1.439,64
3.639,64
14.198,20

Total 2016
13.040,00
13.040,00

Pagat 2016
6.600,30
6.600,30

SALDO 2016
6.439,70
6.439,70

Total 2016
13.360,00
13.640,00
27.000,00

Pagat 2016
7.260,33
7.260,33
14.520,66

SALDO 2016
6.099,67
6.379,67
12.479,34

Total 2016
9.960,00
29.200,00
39.160,00

Pagat 2016
7.260,33
7.260,33
14.520,66

SALDO 2016
2.699,67
21.939,67
24.639,34

Total 2016
13.300,00
13.300,00

Pagat 2016
7.920,36
7.920,36

SALDO 2016
5.379,64
5.379,64

Total 2016
15.360,00
15.360,00

Pagat 2016
7.260,33
7.260,33

SALDO 2016
8.099,67
8.099,67

GRUP MUNICIPAL CUP
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

ANUAL J.M. DOMENECH
ANUAL M. JOFRA
ANUAL J. ASENSIO
ANUAL B. BELASKOAIN
ANUAL R. RAFOLS

GRUP MUNICIPAL PP
TOTAL ANUAL C. REMACHA

GRUP MUNICIPAL SOM VNG
TOTAL ANUAL F. ALVAREZ
TOTAL ANUAL D. ZIMMERMAN

GRUP MUNICIPAL PSC
TOTAL ANUAL J. MARTORELL
TOTAL ANUAL T. LLORENS

GRUP MUNICIPAL C's
TOTAL ANUAL F ALVAREZ

NO ADSCRIT
TOTAL ANUAL C. REINA
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Aquests resums anuals, que estan desglossats en els diferents fulls de càlcul que
s’inclouen a l’expedient, s’extreuen de la informació subministrada per les diferents
secretaries dels òrgans col·legiats.
3) De les dades anteriors es dedueix que el regidor David Montes té un saldo negatiu a
favor de l’Ajuntament per un import de -2.180,33€.
4) Es donarà compte d’aquest informe a la propera Junta de Govern Local i es
notificarà als regidors de la Corporació pel seu coneixement i efectes.”

12. SERVEIS
GENERALS
I
COMPRES.
PROPOSTA
D’ACORD
DE
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, ELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS I LES EMPRESES MUNICIPALS D’ADHESIÓ ALS ACORDS
MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES REFERITS ALS LOTS 1 I 5 (EXP.
2015.04) I DEL SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.01)
DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) I
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM). EXP.
NÚM. 000023/2017-COM.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“Primer.- Que l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS I LES EMPRESES MUNICIPALS s’adhereix a l’Acord
marc del servei de mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a
tenir la condició de Mediador de l’Ajuntament.
Segon.- Que l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS I LES EMPRESES MUNICIPALS s’adhereix a l’Acord
marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.04) i contracte les Pòlisses que a continuació s’indiquen:
•

Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la mercantil:
Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, per un import de
44.387,78 euros.

•

Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich
Insurance PLC, Sucursal en España, per un import de 76.772,62 euros.

La partida de càrrec del pressupost vigent és la número 02.9200.2240000
Assegurança General. La data d’inici és el dia 1 d’abril de 2017 i s’aplicarà la part
proporcional d’abril a desembre 2017 dels imports dels lots esmentats que sumen un
import de 90.870,30€.
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Tercer.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció
per part de Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local.
Quart.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu al Consorci Català pel
Desenvolupament Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer&Ojeda ( C/
Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona)”

13. TRESORERIA. SOL·LICITUD DE PAGAMENT DELS INTERESSOS DE
DEMORA CORRESPONENTS A LES CERTIFICACIONS D’OBRA DE
COPCISA, S.A. ABONADES AMB POSTERIORITAT AL TERMINI LEGALMENT
ESTABLERT, DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ I
MILLOR DEL PAS SOTA VIA DEL CARRER LLIBERTAT I REURBANITZACIÓ
DEL TRAM DEL CARRER ENTRE EL CARRER FORN DEL VIDRE I DEL
CARRER ÀNCORA, ADJUDICADES PER ACORD DE JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE 15-10-2013 I FORMALITZAT EL CONTRACTE EN DATA 17-102013. EXP. NÚM. 000033/2017-TRE.
Es retira aquest punt de l’ordre del dia.
TERRITORI I ESPAI URBÀ
URBANISME
14. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER M. M. A.,
PER A LEGALITZAR AMPLIACIÓ I FER ACABATS DE L’HABITATGE
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PS+PB+1PP+PSCO, A LA AV. TORRE
DEL VALLÈS, 15. EXP. NÚM. 000283/2017-OBR.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per M. M. A., per a
LEGALITZAR AMPLIACIÓ I FER ACABATS DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES DE PS+PB+1PP+PSCO, a AV. TORRE DEL VALLES,
15,
(Exp.000283/2017-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:
1. En compliment de l’ordenança de soroll i vibracions, una vegada executada l’obra,
caldrà presentar certificat tècnic, emès pel responsable de l’obra o per un EPCA,
amb mesures sonomètriques “in situ” que justifiqui el compliment dels objectius de
qualitat establerts a l’ordenança reguladora del soroll, per a l’obtenció de la
llicència de primera ocupació. Igualment caldrà presentar certificat tècnic que
certifiqui el compliment de l’ordenança d’estalvi d’aigua.
2. Segons l’art. 5.3 de l’”Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per a
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l’obtenció de la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu
cas, de la llicència o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de
comprovació favorable d’aquesta, és condició necessària la presentació de:
1.
Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de
l’’apèndix 06.1 del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació.
2.
Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una
empresa autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la
instal·lació cada dos anys. La subscripció d’aquest contracte és un deure
dels subjectes obligats per aquesta Ordenança. Com a mínim durant el
primer any de la instal·lació, el propietari de l’immoble i/o titular de l’activitat
haurà de presentar a l’Ajuntament l’informe del manteniment realitzat, amb
les possibles incidències, anomalies o aspectes de la instal·lació que
s’hagin d’haver reparat.
3.
A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de l’Eficiència
Energètiques de l’edifici acabat d’acord amb el Real Decreto 2013 de 5
d’abril.
4.
En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les
corresponents xarxes.
5.
En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram separatiu
l’edificació haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida
d’aigües pluvials respecte de la residuals i aquestes hauran de ser
coincidents en la mateixa arqueta per a la seva connexió a la xarxa de
clavegueram.
6.
Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació.
7.
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.
8.
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.
9.
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
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10.
11.

12.

13.

condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres
que no continguin clor en el procés de fabricació.
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.
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.
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
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finalitzar el període de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General
d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú)
8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar
els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes.
9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de
l’Ajuntament.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”
15. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES
APROVADES
PER
DECRET
PER
DELEGACIÓ
D’ALCALDIA. D170328
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades
per Decret per delegació d’Alcaldia.
Llicències urbanístiques
1.

Sol·licitud presentada per M. D. C. P. A., per reparar la coronació de l’ampit de la
façana de l’edifici unifamiliar, a Av. Garraf, 18. (exp.000104/2017-OBR)
2. Sol·licitud presentada per CLUB NAUTIC VILANOVA, per a reformar mòdul de
vestidors del Club Nàutic, a la Zona Portuaria. (exp.000176/2017-OBR)
3. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. FASSINA, 4, per rehabilitar façana
principal, posterior i pati de llums i els balcons de l’edifici plurifamiliar entre
mitgeres, al C. Fassina, 4. (exp.000220/2017-OBR)
4. Sol·licitud presentada per J. B. M., per fer sanejament de la xarxa d’evacuació i
reformar el bany, al C. Dunes, 13. (exp.000221/2017-OBR)
5. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. BRUC, 60-62, per arranjar i refer el
paviment del garatge de l’edifici plurifamiliar, al C. Bruc, 60. (exp. 000222/2017OBR)
6. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. MANUEL DE CABANYES, 18, per
rehabilitar els patis interiors de l’edifici plurifamiliar, al C. Manuel de Cabanyes, 18.
(exp.000237/2017-OBR)
7. Sol·licitud presentada per M. N. L., per enderrocar coberta de fusta de l’habitatge
en
compliment
de l’expedient
de
disciplina
urbanística
63/2011.
(exp.000241/2017-OBR)
8. Sol·licitud presentada per TEXTIL TEXTURA, SL, per a canviar rètol i substituir
parquet i il·luminació de la botiga, al C. Sant Sebastià, 3. (exp.000255/2017-OBR)
9. Sol·licitud presentada per J. V. E., per a arranjar i pintar façana del edifici
plurifamiliar entre mitgeres, al C. Col·legi, 24. (exp.000256/2017-OBR)
10. Sol·licitud presentada per D. M. M. LL., per a reformar lavabo i treure l’envà de
l’habitatge, a la Pl. Concordia, 16B 01 01. (exp. 000270/2017-OBR)
11. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. UNIO, 94, per reparar voladís dels
balcons de l’edifici plurifamiliar, al C. Unió, 94. (exp. 000272/2017-OBR)
12. Sol·licitud presentada per CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PROCONS, SL,
per col·locar tela asfàltica, al C. Sant Pere, 26. (exp.000275/2017-OBR)
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13. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. MENENDEZ Y PELAYO, 58, per a
rehabilitar revestiment de les antigues jardineres de la façana del C. Francesc
Macià i substitució de l’aplacat de pedra de la PB de les façanes de l’edifici
plurifamiliar, al C. Menéndez y Pelayo, 58. (exp.000279/2017-OBR)
14. Sol·licitud presentada per COM. PROP. RAMON Y CAJAL, 5-7, per construir una
rampa al vestíbul de l’edifici plurifamiliar per a millorar la seva accessibilitat, al C.
Ramon y Cajal, 5. (exp.000284/2017-OBR)
15. Sol·licitud presentada per CONSTRUCCIONES BAIG VILANOVA, SL, per pintar
façanes i col·locar zocol de rajoles amb bastida de menys de 2m en habitatge
unifamiliar, al C. Lurdes, 31. (exp.000286/2017-OBR)
16. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. BALEARS, 40, per a rehabilitar façana,
al C. Balears, 40. (exp.000289/2017-OBR)
17. Sol·licitud presentada per J. M. H., per a canviar de lloc baixants de la teulada del
habitatge plurifamiliar entre mitgeres, arranjar i pintar la part baixa de la finca fins a
3,80 m d’alçada, al C. Sant Pau, 6. (exp. 000291/2017-OBR)
18. Sol·licitud presentada per SOREA SDAD REGIONAL DE ABAST DE AGUAS, SA,
per a modificació del projecte de reformar nau industrial (exp.9991/2016-OBR), al
C. Eusebi Millan, 17. (exp.000293/2017-OBR)
19. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. SITGES, 32, per acabar les obres de
rehabilitació de la coberta de l’edifici, al C. Sitges, 32. (exp.000295/2017-OBR)
20. Sol·licitud presentada per ROJORRI, SL, per construir cambra d’instal·lacions en
terrat comunitari de l’edifici plurifamiliar, al C. Cuba, 2. (exp.000296/2017-OBR)
21. Sol·licitud presentada per J. B. M., per construir piscina dins de la parcel·la de
l’habitatge unifamiliar, al C. Dunes, 13. (exp.000297/2017-OBR)
22. Sol·licitud presentada per C. L. M., per reparar façana, al C. Llibertat, 19. (exp.
000304/2017-OBR)
23. Sol·licitud presentada per MIMA TU CASA, SL, per a treure jardinera d’obra del
jardí, al C. Molí de Vent, 29. (exp. 000312/2017-OBR)
24. Sol·licitud presentada per ENDESA, SA, per a solucionar deficiència al polígon,
38. (exp.000322/2017-OBR)
Obres d’adequació de locals comercials
1.
2.

Sol·licitud presentada per PISA TEXTIL, SL, adequació de local destinat a venda
de roba de la llar, a la Rbla. Principal, 126 Esc. 1 Bxs. 02. (exp.000011/2017-OBR)
Sol·licitud presentada per S. A. S. M., per adequació de local comercial per venda
de vins, a la Pl. Casernes, 11. (exp.000288/2017-OBR)

Llicència d’obres per dur a terme una activitat
1.

Sol·licitud presentada per A. O. R. per fer obres d’adequació de local per instal·lar
una associació de dansa al camí de Solicrup, 6. (163/17-OBR)

16. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE
COMUNICACIONS
PRÈVIES
I
DECLARACIONS
RESPONSABLES
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP170328
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Es dóna compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions responsables
presentades per l’interessat.
OBRES
Obres menors
1. Comunicació presentada per P. F. S., per a reformar cuina de l’habitatge, al C. Pi,
10. (exp.000311/2017-OBR)
ACTIVITATS
Declaració responsable d’obertura
1.

Declaració responsable d’obertura presentada per FINQUES VILANOVA I LA
GELTRÚ, SL, per instal·lar una activitat d’administració de comunitats de veïns a
la rambla del Castell, 88-90. (85/17)

2.

Declaració responsable d’obertura presentada per N. A. F. per instal·lar una
gestoria administrativa a la rambla Arnau de Vilanova, 36. (88/17)

Comunicació prèvia d’obertura. Llei 16/15.
1.

Comunicació prèvia d’obertura presentada per JUST TRAUBEN, SL, per instal·lar
una oficina immobiliària a la rambla Exposició, 39, local. 3. (77/17)

2. Comunicació prèvia d’obertura presentada per AUXILIAR DE SERVICIOS BCN
GESTIÓN, SL, per instal·lar una activitat de distribució de productes de nutrició i
suplements esportius a la ronda Europa, 74, nau 39. (78/17)
3. Comunicació prèvia d’obertura presentada per GLOBAL CONNECT IDIOMES, SL,
per un canvi no substancial de l’activitat d’acadèmia d’idiomes al carrer Sant Pau,
23. (74/15)
4. Comunicació prèvia d’obertura presentada per M. J. P. per canviar de nom una
activitat de venda de llaminadures, papereria i fotocòpies a l’avinguda Francesc
Macià, 165, esc. A, bxs., 3. (82/17)
5. Comunicació prèvia d’obertura presentada per PEVIMAT GARRAF, SL, per canviar
de nom un magatzem amb distribució de material de construcció al carrer de
l’Acer, 15. (448/14)
17. PROJECTES I OBRES. APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I LA CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
DE LES OBRES DEL PROJECTE “ACTUACIONS DE MILLORA DE LA
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DESEMBOCADURA DEL TORRENT DE SANT JOAN FASE I”. EXP. NÚM.
54/2015-PUR.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“Primer.- Aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules econòmicadministratives particulars, per a la contractació de les obres del projecte “Actuacions
de millora de la desembocadura del Torrent de Sant Joan Fase I” redactat per part de
l’enginyer municipal senyor Llorenç Guim Lastras, que es tramitarà segons el
procediment obert, amb un pressupost de seixanta-vuit mil dos-cents setanta-sis
euros amb cinquanta-sis cèntims (68.276,56€) sense IVA, més catorze mil tres-cents
trenta-vuit euros amb set cèntims (14.338,07€) del 21 per cent de l’IVA fan un
pressupost per contracte de vuitanta-dos mil sis-cents catorze euros amb seixantaquatre cèntims (82.614,64 €) amb l’IVA inclòs .
Segon.- Aprovar la licitació pel procediment obert, per a l’adjudicació de les
esmentades obres i publicar l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al
perfil del contractant de l’ajuntament.
Tercer.- Aprovar la despesa amb càrrec a les partides 10,439,62200 i 40,151,61000
del pressupost vigent.”

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.37 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general

Neus Lloveras Massana

Marcel·lí Pons Duat
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