ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 31 DE
MAIG DE 2016
Acta núm. 22
Assistents:
NEUS LLOVERAS MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
TERESA LLORENS I CARBONELL
ARIADNA LLORENS I GARCÍA
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
GISELA VARGAS I REYES
SECRETARI
ISIDRE MARTÍ SARDÀ
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
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 24 DE MAIG DE 2016.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 24 de maig de 2016.
2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES DELS EDIFICIS
MUNICIPALS, SOLARS I TORRENTS DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA
GELTRÚ. EXP. 024/2014-CONT.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER.- Adjudicar a l’empresa AMBIENT SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES, SL
amb CIF B-43120534, el contracte del servei de control integrat de plagues dels edificis
municipals, solars i torrents del municipi de Vilanova i la Geltrú, per un període de 2
anys, prorrogables, anualment, fins a dos anys més, per un import anual màxim total de
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8.064,00 € de base imposable i 1.693,44 € corresponents a un 21% d’IVA, que fan un
total de 9.757,44 € (NOU MIL SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS).
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2016 dependrà de la data d’inici del
contracte i serà, aproximadament, de 4.368,00 € + 21% d’IVA, preveient que el
contracte s’iniciarà el 15 de juny de 2016.
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.9200.2279903 del pressupost del 2016 i a
les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la
finalització del contracte, a raó de mesos vençuts.
TERCER.- Notificar l’adjudicació a l’empresa AMBIENT SERVEI DE CONTROL DE
PLAGUES, SL i a la resta de licitadors, publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i
requerir a l’adjudicatari perquè en un màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar del
següent en què es rebi la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte.
QUART.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa,
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha
dictada, 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 els 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.
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.
SETÈ.- Comunicar que 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.”

3. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR REF.
000001/2016-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA
D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA, PER MANCA DE LA LLICÈNCIA
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CORRESPONENT PER A LA TINENÇA DE GOS CONSIDERAT COM A
POTENCIALMENT PERILLÓS, EN DATA 10/06/2015.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. ESTIMAR les al·legacions presentades per la persona titular del DNI
X2460253-N en el que es refereix a la infracció tipificada a l’article 27, segons consta a
l’expedient.
SEGON: CONTINUAR la tramitació de l’expedient en el que es refereix a la infracció
tipificada a l’article 31.3 esmentat anteriorment.
SEGON. ARXIVAR l’expedient administratiu sancionador, únicament en el que es
refereix a la infracció prevista a l’article 27, ja esmentat, sense cap més tràmit.
TERCER. Comunicar el contingut d’aquest decret a la part interessada, fent-li saber
els recursos que l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient i a
la Policia Local.”

4. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA 6/15-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE AMB
MATRÍCULA 0949-JBD, CAUSATS PER LA MANCA DE TAPA DE
CLAVEGUERAM AL C. JOSEP COROLEU AMB CARRER SANT ONOFRE, EN
DATA 22 DE DESEMBRE DE 2014.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. ESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per
MARIA LUISA FORTUÑO SORIANO, en representació de la interessada amb DNI
37288907 L, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Per un import total de setcents quaranta-quatre euros amb trenta cèntims (744,30€).
Dels quals set-cents euros (700€) aniran a càrrec de la partida 07.9203.2260401,
“Responsabilitat patrimonial”, en concepte de franquícia. Abonant cent vuitanta euros
(180€) a la senyora amb DNI 17.430.287-J i cinc-cents vint euros (520€) a ZURICH
com asseguradora de la part reclamant.
Els quaranta-quatre euros amb trenta cèntims (44’30€) aniran a càrrec de la
companyia asseguradora de l’Ajuntament.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, als Departaments de
Tresoreria i Intervenció d’aquests ajuntament i a Zurich com asseguradora de
l’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

3

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.”
5. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA D’EXPEDIENT 14/15-REC DE RECLAMACIÓ
DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL BAR PLAÇA
VILANOVA, SCP DEL MERCAT CENTRAL, A CAUSA DE LA FILTRACIÓ
D’AIGUA DE PLUJA PER UNA CANONADA DEL SOSTRE, EN DATA 7 DE
JULIOL DE 2014.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar la procedència de la indemnització a la part representada pel Sr.
JUAN ANTONIO DE LEMUS OTERO, en la quantitat de 1221,22 euros (MIL DOSCENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS D’EURO) pels danys soferts,
els quals aniran a càrrec de la partida 07.9203.2260401 “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.
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.
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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.”
6. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA D’EXPEDIENT 123/13-REC DE
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER
CAIGUDA AMB EL CICLOMOTOR GILERA MATRÍCULA C-8325, A CAUSA
DE LA MANCA DE VISIBILITAT I SENYALITZACIÓ I EXISTÈNCIA DE
GRAVETA A LA CALÇADA EL DIA 23 DE FEBRER DE 2013.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
per ISABEL GOMEZ CAMPOS contra aquest Ajuntament en data 24 de setembre de
2015.
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.”
7. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA D’EXPEDIENT 21/15-REC DE
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER
AIGUA AL SEU LOCAL DEL CARRER SANT GREGORI, 2 A CAUSA DE LA
NETEJA VIÀRIA EN DATA 13 DE FEBRER DE 2015.
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S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel
senyor amb DNI 52219502 A, representat per l’advocada Sra. JUDITH ALCALDE
ORDAX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SEGON. Comunicar aquest 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.”
8. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA D’EXPEDIENT 72/15-REC DE
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER ACCIDENT AMB
EL VEHICLE SEAT IBIZA 3625-BTF, CAUSATS PER UNA TAPA
D’EMBORNAL MAL FIXADA, A LA RBLA. PAÏSOS CATALANS, EN DATA 26
DE NOVEMBRE DE 2014.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per
l’advocat CARLOS PEREZ ORTIZ, en representació de l’interessat contra l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú.
SEGON. Comunicar aquest 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
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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 DESESTIMATÒRIA D’EXPEDIENT 83/15-REC DE
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER ACCIDENT AMB
LA MOTOCICLETA HONDA 6405-FLD PER L’EXISTÈNCIA D’UNA TACA
D’OLI A LA CALÇADA DEL CARRER JOSEP COROLEU, 81, EN DATA 16 DE
JULIOL DE 2014.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per
l’advocada senyora ANA MARIA TARRAGO BARBADILLO, en representació de
l’interessat amb DNI 52216410 Q, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SEGON. Comunicar aquest 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
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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 DESESTIMATÒRIA D’EXPEDIENT 87/15-REC DE
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS
CAUSATS PER FILTRACIONS D’AIGUA AL CARRER HAVANA, 20, ENTRE
EL 24 I 26 D’ABRIL DE 2015.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000087/2015-REC, instat per EDUARD CALABRIA
MARIMON, en representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS C. HAVANA, 20,
pels danys causat en el pàrquing, reclamant com a rescabalament una suma de
756,25 euros (SET CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
D’EURO).
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient a la senyora M. Dolors Moyano
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient a la senyora Blanca Peribáñez i
Romagosa.
Aquests nomenaments poden ser recusats 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. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
QUART. 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.
CINQUÈ. 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.
SISÈ. 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 DESESTIMATÒRIA D’EXPEDIENT 102/15-REC DE
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL
VEHICLE SEAT IBIZA 2261-HGG CAUSATS AL CARRER CANÀRIES, 30, PER
LA CAIGUDA D’UNA PALMERA EN DATA 15 D’AGOST DE 2015.
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S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per
l’interessat, amb DNI 37369590 H, representat pel Sr. Agustí Mèlich Frexedes contra
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Atès que, els fets reclamats son deguts a un cas
clar de força major, per tant, exonera de responsabilitat patrimonial a aquesta
Corporació Local.
SEGON. Comunicar aquest 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. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA D’EXPEDIENT 118/15-REC DE
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA AL
PAS DE VIANANTS DEL CARRER SANT MAGÍ, EN DATA 14 DE SETEMBRE
DE 2015.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per
l’interessat, amb DNI 37369590 H, representat pel Sr. Agustí Mèlich Frexedes contra
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Atès que, els fets reclamats son deguts a un cas
clar de força major, per tant, exonera de responsabilitat patrimonial a aquesta
Corporació Local.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.

9

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 PER DESISTIMENT D’EXPEDIENT 40/16-REC DE
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL
VEHICLE FIAT PUNTO 55 S 0496 DRT, QUE ESTAVA ESTACIONAT A
L’AVINGUDA GARRAF, 60, EL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2015.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
per la senyora amb DNI 48023383 G contra aquest Ajuntament en data 2 de
desembre de 2015.
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.
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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.”
14. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA COMPAREIXENÇA I
DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 66/2016M DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 10 DE BARCELONA. NÚM. EXP.
000134/2016-SEC.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de
Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment Abreujat
66/2016-M interposat pel Sr. DAVID MARTÍN DIAZ, contra la desestimació per silenci
administratiu del recurs d’alçada interposat en data 29/05/2015, contra la desestimació
també per silenci de la sol·licitud d’abonament del plus de nocturnitat de 168 dies
treballats en torn de nit, per quantia de 2.231,04€.
Segon. Designar a ARC DESPATX D’ADVOCATS, CONSULTORS, SCP (els lletrats,
Srs. Santiago Saénz Hernáiz, Daniel del Rio López, Xavier Bonet Alcántara i Loida
Valeros Cejas), per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica de
l’Ajuntament en l’esmentat procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als
ulteriors recursos o impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n
puguin interposar.
Tercer. 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:
•
•
•
•
•
•

Quantia del procediment fins a 6.000 €: 700€.
De 6.001 a 18.000€: 1.050€.
De 18.001 a 30.000€: 1.400€.
De 30.001 a 60.000€: 1.750€.
Més de 60.001€: 2.100€.
Procediments de quantia indeterminada: 1.050€.

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:
Estudi i període de controvèrsia: 60%.
Per la fase probatòria: 20%.
Per l’assistència a vista o formulació de conclusions escrites: 20%.
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Quart.- NOTIFICAR el present Acord als lletrats designat a l’acord Segon anterior, així
com al Cap de Servei de Recursos Humans responsable de l’àrea Sr. Francesc Torres
Ferrando, als efectes que prestin l’assessorament necessari i preparin l’expedient
administratiu i la documentació pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat
designat.”
15. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA COMPAREIXENÇA I
DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 289/2015-2 DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 16 DE BARCELONA. NÚM. EXP.
000136/2016-SEC.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment Abreujat
289/2015-2 interposat per AHMED EL ABBOUDI, per quantia indeterminada.
Segon. Designar a la lletrada, Sra. Cristina Rafales Graells per a que assumeixi la
representació i la defensa jurídica de l’ajuntament en l’esmentat procés. Aquesta
representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o impugnacions que contra la
resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar.
Tercer. Ratificar l’escriptura de poder per a plets atorgada davant del Notari Sr.
Eduardo Hernández Compta, el dia 9 d’abril de 2015, amb el número 384 del seu
protocol.
Quart. NOTIFICAR el present Acord a la lletrada designada i al Cap de la Unitat
d’Expedients Sancionadors, Sr. Pere Carbonell Garcia als efectes que per aquesta
Unitat es presti l’assessorament necessari emeten a la Secretaria general, informe
jurídic sobre la idoneïtat de l’oposició a la demanda, preparin i lliurin l’expedient
administratiu al Jutjat i la documentació pertinent per a la correcta defensa jurídica a
la lletrada designada.”
16. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA COMPAREIXENÇA I
DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 24/2015-B2 DEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 16 DE BARCELONA.
EXP. NÚM. 143/2016-SEC
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de
Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment Abreujat
24/2015-B2 interposat per SINDICAT PROFESSIONAL DE POLICIES MUNICIPALS
DE CATALUNYA, per quantia indeterminada.
Segon. Designar a ARC DESPATX D’ADVOCATS, CONSULTORS SCP (els lletrats,
Srs. Santiago Saénz Hernáiz, Daniel del Rio López, Xavier Bonet Alcántara i Loida
Valeros Cejas), per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica de
l’Ajuntament en l’esmentat procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als
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ulteriors recursos o impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n
puguin interposar.
Tercer. 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:
•
•
•
•
•
•

Quantia del procediment fins a 6.000 €: 700€.
De 6.001 a 18.000€: 1.050€.
De 18.001 a 30.000€: 1.400€.
De 30.001 a 60.000€: 1.750€.
Més de 60.001€: 2.100€.
Procediments de quantia indeterminada: 1.050€.

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:
Estudi i període de controvèrsia: 60%.
Per la fase probatòria: 20%.
Per l’assistència a vista o formulació de conclusions escrites: 20%.
Quart. NOTIFICAR el present Acord als lletrats i procuradors designats a l’acord
Segon i Tercer anteriors, així com al Cap de Servei de Recursos Humans responsable
de l’àrea Sr. Francesc Torres Ferrando, als efectes que prestin l’assessorament
necessari i preparin l’expedient administratiu i la documentació pertinent per a la
correcta defensa jurídica del lletrat designat.”
17. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA COMPAREIXENÇA I
DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT DE PRÈVIES 176/2016 QUE
TRAMITA EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚMERO 5 DE VILANOVA I LA
GELTRÚ. EXP. NÚM. 143/2016-SEC
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat Instrucció número 5 de Vilanova i la Geltrú
en qualitat d’administració perjudicada, en el procediment de Prèvies 176/2016 per
delicte d’alcoholemia.
Segon. Designar a la lletrada municipal Sra. Dolors Moyano Campaña per a que
assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en l’esmentat procés.
Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o impugnacions que
contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar.
Tercer. Ratificar l’escriptura de poder per a plets atorgada davant del Notari Sr.
Eduardo Hernández Compta, el dia 9 d’abril de 2015, amb el número 384 del seu
protocol.
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Quart. NOTIFICAR el present Acord a la lletrada designada i la responsable de la
Unitat Administrativa i Jurídica de Serveis Viaris, als efectes que la referida Unitat
presti l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la documentació
pertinent per a la correcta defensa jurídica de la lletrada designada.”
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
18. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA
LA TAXA D’ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LA VORERA
DE L’AV. TERROSA 2, EXERCICI 2014, I CONTRA L’ORDENANÇA FISCAL
26. EXP. NÚM. 479/2015-GES
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició interposat per ROSA MARIA BONILLA
IBERN en nom de FAFEME SL contra la liquidació provisional de la Taxa per
aprofitament del domini públic municipal-entrada i sortida de vehicles a través de la
vorera de l’avinguda Terrosa 2, de l’exercici 2014, d’import 248,50€ i contra
l’Ordenança Fiscal número 26.
SEGON. Declarar que contra la desestimació del recurs de reposició es podrà
interposar Recurs Contenciós-Administratiu davant els Jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la seva notificació si la resolució del recurs va ser expressa o de sis
mesos a comptar de l’endemà e la data en què el referit recurs de reposició s’hagi
d’entendre desestimat, si la resolució va ser presumpta.
TERCER. 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.”
POLÍTIQUES DE LA CIUTADANIA
19. ESCOLES MUNICIPALS. ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE LA RENÚNCIA DEL
CÀRREC UNIPERSONAL DE GOVERN DE SECRETARI ACADÈMIC DE
L’ESCOLA
CONSERVATORI
MUNICIPAL
DE
MÚSICA
MESTRE
MONTSERRAT I APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE LA PERSONA
SUBSTITUTA. EXP. NÚM. 16/2016-ESMU.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
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“PRIMER- Acceptar la renúncia presentada pel senyor JOAN-PERE MOLINA
GILBERT, secretari acadèmic de l’ESCOLA CONSERVATORI MUNICIPAL
DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT, nomenada per la Junta de Govern
Local de data 17 de juny de 2014, amb efectes a partir del 30 de juny de
2016.
SEGON- Nomenar com a secretari acadèmic de l’ECMMMM al senyor CARLES
ROBERT BASSA, que es farà efectiu des de l’1 de juliol de 2016 i fins al 30
de juny de 2018.
TERCER- Conseqüentment caldrà que es retiri o s’apliqui, segons el cas, a la persona
que renuncia i a la que es nomena els complements econòmics aprovats
per aquesta Corporació.”
NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ
20. GOVERN OBERT. PROPOSTA DE TREBALL COL·LABORATIU: CIRCUIT DE
PROCEDIMENT. EXP. NÚM. 000160/2016-PAR.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer.- Aprovar el circuit de funcionament que s’adjunta i que regularà el
procediment a seguir per a que qualsevol persona treballadora municipal presenti una
proposta de treball col·laboratiu a l’ajuntament.”
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21. GOVERN OBERT. PROPOSTA DE TREBALL COL·LABORATIU: CERCLES
DE MEDITACIÓ. EXP. NÚM. 000159/2016-PAR.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer.- Aprovar el projecte de treball col·laboratiu presentat sota el títol de cercles de
meditació i que s’adjunta a aquesta proposta.
Segon.- Disposar que en tots aquells espais o equipaments municipals on es vulgui
posar en marxa aquest projecte, es faciliti, en la mesura de les possibilitats, els espais
o materials necessaris per al seu desenvolupament d’acord amb el que es recull en el
projecte.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la persona responsable del projecte per tal que
pugui iniciar-se la seva aplicació i desenvolupament.”
TERRITORI I ESPAI URBÀ
22. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER SRA.
XXXX, PER A REFORMAR L’EDIFICI DE PB+2PP AMB 2 HABITATGES I 1
LOCAL COMERCIAL I FER DIVISIÓ HORITZONTAL PER A TRANSFORMARLOS EN 4 HABITATGES I 1 LOCAL COMERCIAL, AL CARRER LLIBERTAT,
135. (122/2016)
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per Sra. XXXX, per a
REFORMAR L'EDIFICI EXISTENT AMB 2 HABITATGES i 1 LOCAL COMERCIAL DE
PB+2PP, PER A FER DIVISIÓ HORITZONTAL I TRANSFORMAR-LO EN 4
HABITATGES I 1 LOCAL COMERCIAL, situat al carrer Llibertat, 135.
(Exp.000122/2016-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:
1. L’efectivitat de la llicència d’obres restarà condicionada a l’aportació prèvia del
projecte de Telecomunicacions degudament visat pel corresponent col·legi
professional i sense que s’introdueixin modificacions respecte de les disposicions
arquitectòniques del projecte bàsic.
2. Una vegada efectuada la divisió de l’edifici en qüestió la descripció és la següent:
Entitat 1: local de 410,02 metres quadrats de superfície construïda desenvolupats
en planta baixa amb façana al carrer Llibertat.
Entitat 2: Habitatge 1-1 de 85,60 metres quadrats de superfície construïda
desenvolupats en planta primera amb façana al carrer Llibertat.
Entitat 3: Habitatge 1-2 de 89,75 metres quadrats de superfície construïda
desenvolupats en planta primera amb façana al carrer Llibertat.
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Entitat 4: Habitatge 2-1 de 85,60 metres quadrats de superfície construïda
desenvolupats en planta segona amb façana al carrer Llibertat.
Entitat 4: Habitatge 2-2 de 89,75 metres quadrats de superfície construïda
desenvolupats en planta segona amb façana al carrer Llibertat.
3. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica de
l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril.
4. Segons l’art. 5.3 de l’Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis, per a
l’obtenció de la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu
cas, de la llicència o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de
comprovació favorable d’aquesta, és condició necessària la presentació de :
•

Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix
06.1 del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació.

•

Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una
empresa autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la
instal·lació cada dos anys. La subscripció d’aquest contracte és un deure
dels subjectes obligats per aquesta Ordenança. Com a mínim durant el
primer any de la instal·lació, el propietari de l’immoble i/o titular de l’activitat
haurà de presentar a l’Ajuntament l’informe del manteniment realitzat, amb
les possibles incidències, anomalies o aspectes de la instal·lació que
s’hagin d’haver reparat

5. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques “in situ” que
justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança
reguladora del soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article
23.3, d’aquesta normativa.
6. Per obtenir la llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest Ajuntament
un certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions on
s’acrediti que s’ha presentat el projecte tècnic que empara les infrastructures de
telecomunicacions, i el Butlletí d’instal·lació o certificat final que aquestes
instal·lacions s’ajusten al projecte tècnic.
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
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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 condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
10. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
11. 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.
12. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells de
climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades
arquitectònicament per evitar la disposició de cables i conduccions vistos per
façana.
13. 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.
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5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de
l’Ajuntament. Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final de
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència
de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.
6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen.
7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus
d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial.
Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de
validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de
Vilanova i la Geltrú)
8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes.
9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de
l’Ajuntament.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.
TERCER.- COMUNICAR que 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.
QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
la Junta de Govern Local 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 els 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. 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.
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23. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER OBRES
CLAVÉ, SA, PER A MODIFICAR EL PROJECTE 305/2015 PER A INSTAL·LAR
UN ASCENSOR I ADEQUAR L’ACCÉS A L’HABITATGE, CONSISTENT EN
AMPLIAR EL RECORREGUT DE L’ASCENSOR FINS A LA PLANTA
COBERTA, AL CARRER MAGATZEMS NOUS, 4 (338/2016 // 305/2015)
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per OBRES CLAVE, SA, per a
MODIFICAR EL PROJECTE 305/2015-OBR, concedit per la Junta de Govern Local
del dia 5 de maig de 2015, per a la instal·lació de l’ascensor i adequació de l’accés,
consistent en AMPLIAR EL RECORREGUT DE L'ASCENSOR FINS A LA PLANTA
COBERTA, de l’edifici situat al carrer Magatzems Nous, 4. (Exp.000338/2016-OBR),
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables,
amb les següents condicions particulars i generals:
1. 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.
2. 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.
3. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i
pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui
també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la
possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
4. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
5. 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.
6. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells de
climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels edificis,
aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades
arquitectònicament per evitar la disposició de cables i conduccions vistos per façana.
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7. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments generals
per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació.
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc)
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils
o penals en l’exercici de les seves activitats.
2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que
ocasionalment s’hagin pogut malmetre.
3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la
part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani.
4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia.
5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de
l’Ajuntament. Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final de
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència
de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.
6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen.
7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus
d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial.
Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de
validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de
Vilanova i la Geltrú)
8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes.
9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de
l’Ajuntament.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.
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TERCER.- COMUNICAR que 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.
QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
la Junta de Govern Local 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 els 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. 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.”
24. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.SOL·LICITUD PRESENTADA PER JORDI
VIDAL CARBONELL, PER A DIVISIÓ HORITZONTAL DE L’EDIFICI
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+4PP, AMB 3 HABITATGES I 1
LOCAL, SITUAT AL CARRER SANT GERVASI, 94. (363/2016)
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER- CONCEDIR la llicència sol·licitada per JORDI VIDAL CARBONELL,
NIF37990120-P, per a DIVISIÓ HORITZONTAL DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR
ENTRE MITGERES DE PB+4PP, AMB 3 HABITATGES I 1 LOCAL, situat al carrer
Sant Gervasi, 94, d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i
jurídic favorables amb les següents condicions particulars i generals:
1. Les connexions a les xarxes de serveis que s’hagin de modificar a conseqüència
de la variació de parcel·lació aniran a càrrec del propietari.
2. La llicència queda condicionada al compliment dels requeriments generals per fer
parcel·lacions i divisions horitzontals, que es detallen a continuació.
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la
llicència, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.
CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS
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
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civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats.
2. No s’entendrà concedida la llicència fins el 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.
TERCER.- COMUNICAR que 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.
QUART.- DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
la Junta de Govern Local 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 els 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. 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.”
25. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES
APROVADES
PER
DECRET PER
DELEGACIÓ
D’ALCALDIA. D160531
Es dona compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades
per Decret.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
1. Sol·licitud presentada per Sr.XXXX, per a reparar les dues mitgeres de l’habitatge
unifamiliar, situat al carrer Terrissaires, 9 (372/2016)
2. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la
façana al carrer Navegants, 11 (385/2016)
3. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar les
façanes i coberta plana, a l’avinguda Francesc Macià, 63 (388/2016)
4. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a reparar façanes a la plaça Catalunya, 2
1r. (393/2016)
5. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a construir piscina al carrer Dalla, 14E.
(395/2016)
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6. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a reparar façana al carrer Miguel
Guansé, 6 (400/2016)
7. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a retirar canaló trencat i substituir-lo al
carrer Pere Riudor, 2 (412/2016)
8. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a talar palmera i plantar-ne una de nova
al carrer Lluís de Requesens, 4 (415/2016)
9. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a legalitzar la reforma interior de
l’habitatge, al carrer Mallorca, 18 4t.1a. (425/2016)
10. Sol·licitud presentada per CENTRO MÈDICO FEDEAR, SL, per a reparar el pedrís
d’accés al local situat a la rambla de la Pau, 16 (430/2016)
11. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar la
façana al carrer Masia en Frederic, 36 (435/2016)
12. Sol·licitud presentada per COMUNITAT PROPIETARIS, per a fer instal·lació
comunitària de gas a l’edifici, al carrer Panxo Ferrer, 4 (427/2016)
13. Sol·licitud presentada per REFORMES I REHABILITACIONS GRUP 3, SL, per a
impermeabilitzar la terrassa al carrer Albert Salvany Bertran, 12. (449/2106)
14. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a retirar fals sostre i posar pladur al carrer
Sant Onofre, 84 4t.2a. (450/2016)
15. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, per a fer
obertura de rasa de 6 x 1 m per a substituir vàlvula de la xarxa, al carrer de
l’Aigua, 150 (452/2016)
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS
1.

Sol·licitud presentada per FAFEME, SL, per a fer divisió interior d’una nau
industrial, al carrer Guillem Rovirosa, 9C bx. D8 imb-07. (420/2016)

LLICÈNCIES D'ACTIVITATS INNÒCUES
1.

Sol·licitud presentada per SOCIETAT SARDANISTA DANSAIRES VILANOVINS,
per a un canvi no substancial de l’activitat de local social amb bar restaurant,
consistent en una modificació de les instal·lacions pel que fa al seguretat i
prevenció d’incendis, a la rambla Salvador Samà, 45-51. (16/16)

26. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE
COMUNICACIONS
PRÈVIES
I
DECLARACIONS
RESPONSABLES
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP160531
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.

Comunicació presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a
impermeabilització parcial de la coberta a la rambla de la Pau, 97 (326/2016)
Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar instal·lació elèctrica al
carrer Josep Coroleu, 48 e 3r. 1a. (376/2016)
Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar bany i cuina al carrer
Germanes Rosell, 17 (377/2016)
Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa
al carrer Alexandre de Cabanyes, 6 3r1a. (380/2016)
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar la cuina al carrer
Garrofers, 18 (381/2016)
Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar bany al carrer Masia en
Frederic, 18-20 4t.2a. (383/2016)
Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a instal·lar parquet al carrer Aigua,
199 1r. 4a (386/2016)
Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar la cuina a la rambla del
Castell, 73 1r. 2a. (387/2016)
Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar la cuina al raval de
Santa Magdalena, 3 3r.2a. (390/2016)
Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a reformar bany al carrer Lourdes,
26 2n. (391/2016)
Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar plat de dutxa al carrer
Josep Anton Marquès, 5 1r. 3a. (392/2016)
Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a reformar cuina i bany a l’avinguda
Eduard Toldrà, 37 I 2n. 1a. (394/2016)
Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar la cuina al passeig
Marítim, 94-97 3r. 6a. (397/2016)
Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a reformar la cuina al carrer Recreo,
70 2n3a. (399/2016)
Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar bany i cuina al carrer
Major, 22 1r. (402/2016)
Comunicació presentada per Sr. XXXX, per reformar la cuina a la rambla de la
Pau, 95 Esc. 2 1r. 4a. (404/2016)
Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar bany al carrer Carlets,
50-52 Esc.A 2n. 2a. (410/2016)
Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar la cuina a la rambla
Salvador Samà, 45 4t 2a. (413/2016)
Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar bany i cuina al carrer
Santa Eulàlia, 17 2n. 2a. (421/2016)
Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a reformar bany a l’avinguda
Cubelles, 53 bxs. (422/2016)
Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar bany i cuina a
l’avinguda Cubelles, 60 2n 1a (423/2016)
Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa
a la rambla del Castell, 77-79 1r. 1a. (431/2016)
Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a canviar mobles de la cuina al
carrer Rei Pere el Cerimoniós, 41-45 B (432/20169
Comunicació presentada per Sr. XXXX per a canviar banyera per plat de dutxa
al carrer Menénedez y Pelayo, 27 4t. 4a. (437/2016)
Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar paviment del menjador i
passadís al carrer Ca l’Escoda, 6 2n 4a. (439/2016)
Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa
al carrer Recreo, 65 2n 2a. (441/2016)
Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa
al carrer Jardí , 124 1r. (444/2016)
Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a enrajolar parets de cuina al carrer
Ramon y Cajal, 28 3r. 1a. (445/2016)
Comunicació presentada. per Sra. XXXX, per a reformar bany i cuina al carrer
Gas, 18 2n.1a. (446/2016)
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30.
31.
32.
33.

Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa
la carrer Sant Pere, 38 bis 2n.1a. (447/2016)
Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar reformar bany i cuina al
carrer Quixot, 49. (451/2016)
Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a reformar bany al carrer Ancora, 24 4t.2a. (453/2016)
Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa
a l’av. Francesc Macià, 163 B 1r. 2a (454/2016)

ACTIVITATS
Innòcues
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Declaració responsable presentada per Sr. XXXX, per instal·lar un despatx
d’advocats al carrer Sant Sebastià, 32, entresòl. (191/16)
Declaració responsable presentada per Sra. XXXX, per canviar de nom (mateix
soci) la clínica veterinària del carrer de Sant Onofre, 102. (192/16)
Declaració responsable presentada per Sra. XXXX, per canviar de nom una
activitat de venda de roba al carrer Conxita Soler, 1, bxs. (200/16)
Declaració responsable de Sr. XXXX, per a instal·lar una perruqueria al carrer de
l’Aigua, 145 bx. (exp.act 198/2016)
Declaració responsable de Sr. XXXX, per a instal·lar una fruiteria i venda
d’alimentació al carrer Sant Antoni, 12 bx. (199/2016)
Comunicació prèvia presentada per FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANTONI ABAT
per instal·lar una activitat dedicada a serveis socials, sense allotjament, al carrer
de Sant Josep, 24. (195/16)

REPAR
1.

Comunicació prèvia presentada per Sr. XXXX per canviar de nom un bar
restaurant al carrer de Sant Onofre, 78. (194/16)

2.

Comunicació prèvia presentada per Sr. XXXX per canviar de nom un bar al
passeig Marítim, 104, bxs.1. (190/16)

27. LLICÈNCIES AMBIENTALS. SOL·LICITUD DE BK QMI SPAIN, SL, PER
INSTAL·LAR UN RESTAURANT AMB VENDA DE MENJAR RÀPID PER
EMPORTAR A LA RONDA IBÈRICA, 15. (119/16)
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“
1. Atorgar la llicència municipal a BK QMI SPAIN, SL, per instal·lar un bar
restaurant amb venda de menjar per emportar i aparcament a la ronda Ibèrica,
15.
2. Condicions de la llicència:
- Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI i DB SUA.
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- Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió, haurà de disposar de
la legalització de la instal·lació elèctrica emesa pel departament d’indústria de
la Generalitat.
- Compliment de l’ordenança reguladora del soroll i vibracions.
- Compliment de l’ordenança reguladora dels establiments musicals i de
restauració de pública concurrència.
- Compliment del decret 112/2009, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives.
- Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions
tècniques pròpies dels edificis i construccions.
- Compliment de la normativa d’accessibilitat.
- Compliment de la normativa sanitària que li sigui d’aplicació.
- Compliment de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, pel que fa
referència a la retolació comercial.
- Compliment de les condicions de l’informe del servei de prevenció i extinció
d’incendis de la Generalitat.
- Compliment de l’ordenança d’aparcaments
3. Prèviament a l’exercici de l’activitat s’ha presentar la documentació següent:
- Certificació del tècnic/a director/a de l’execució de les instal·lacions segons
el projecte presentat i la conformitat del compliment de les condicions de la
llicència ambiental i l’acta de control emesa per una entitat col·laboradora de
l’Administració ambiental i/o l’acta de control ha d’ésser presentada a
l’Administració competent en el termini màxim d’un mes a comptar del
finiment del control i habilita per a l’exercici de l’activitat.
- Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances de
responsabilitat civil.
- Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació
elèctrica i de climatització emesa pel departament d’indústria de la
Generalitat.
- Fotocòpia que acrediti la legalització de l’aparell elevador.
- Acta favorable de comprovació emesa per una EAC d’acord amb la Llei
3/2010.
- Declaració responsable d’alimentació.
4. Atenent al Títol VIII, Sistema de Control, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental de les activitats, l’establiment haurà de dur a
terme els controls que s’estableixen a continuació i en els terminis especificats.
Control ambiental inicial
El control inicial l’ha de dur a terme una entitat col·laboradora de l’administració
ambiental, llevat els casos que l’ajuntament encomani els controls inicials als
serveis tècnics municipals.
El control inicial s’ha de fer durant el període de posada en marxa de l’activitat,
aquest període es considerarà com a període de funcionament en proves.
La data d’inici d’aquest període s’inicia en el moment que s’acorda amb
l’administració la data en que es portarà a terme el control, i no pot
superar el termini d’un mes.
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Finit el període de posada en marxa de l’activitat, si no s’ha dut a terme el
control inicial de l’activitat o ha tingut un resultat desfavorable, el funcionament
de l’activitat ha de cessar.
La llicència ambiental caduca quan l’activitat no se sotmet a un control inicial
en el termini establert per la llicència ambiental.
Control ambiental periòdic
L’establiment haurà d’efectuar els controls periòdics, si s’escau, segons
estableix la normativa vigent.
5. La llicència ambiental caduca quan l’activitat no se sotmet a un control inicial en
el termini establert per la llicència ambiental.
6. El cessament definitiu o temporal de les activitats en règim de llicència
ambiental s’ha de comunicar a l’administració competent.
7. Declarar que 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 els 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.
8. 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.”
28. URBANISME.
APROVAR
DEFINITIVAMENT
EL
PROJECTE
D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DE VORERA EN EL CARRER RAVAL DE
STA. MAGDALENA, CANTONADA CARRER DE LES CASERNES DEL
MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PROMOGUT PER OUA GESTIÓ DEL
TERRITORI I URBANISME, SL. EXP. NÚM. 62/2014-URB.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització d’un tram de vorera en el
carrer Raval de Santa Magdalena, cantonada carrer de les Casernes del municipi de
Vilanova i la Geltrú, promogut per OUA Gestió del Territori i Urbanisme, SL.
SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels diaris de major difusió provincial, així
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com inserir l’anunci de l’acord a la pàgina web de l’Ajuntament, per a la seva
executivitat.
TERCER.- Notificar el present acord a Esteve Riba Genescà, en representació de
l’empresa OUA Gestió del Territori i Urbanisme, SL, i als propietaris i interessats en
l’expedient, juntament amb una còpia del referit informe de l’Enginyer municipal.
QUART.- 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 els
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.
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.”

29. PROJECTES.
APROVAR
LA
MODIFICACIÓ
DE
LES
FITXES
CORRESPONENTS A ACTUACIONS DE GESTIÓ DE PATRIMONI I
REPARACIÓ D’IMMOBLES. EXP. NÚM. 21/2014-PUR.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Aprovar la modificació de la fitxa, corresponent a actuacions de gestió del patrimoni i
reparació d’immobles en el sentit d’aplicar els romanents de les fitxes 2 i 3 d’acord
amb els apartats II i III dels antecedents de fet de la present proposta, per un import
total de 11.535,54 euros, a la fitxa 1:Mercat Central , Expt. 000021/2014-PUR, amb el
resultat següent:

FITXA DEL PROJECTE
1)

Nom del projecte

Referència

Gestió del patrimoni i reparació immobles

30

Partida

(130.000,00€)
2)

53,155,61910

Millora a realitzar
MERCAT CENTRAL:

Reparació de filtracions

de coberta i

muntacàrregues i col·locació línia de vida
3)

4)

Termini
Inici

01/11/2014

Finalització

30/06/2016

Pressupost total
Import
€

5)

IVA

Total

€

51.569,25€

Forma d’execució
Mitjans

propis.

Només

despesa

material
Contracte/s

menor/s

aprovat/s

per

Contractes menors

Decret
Altres tipus de contracte/s
6)

Finançament previst
Alienació d’actius
Subvenció Xarxa Diputació

51.569,25

PUOSC
Altres

7)

Execució per diversos contractistes
Contractista

Import

IVA
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Total

Tipus

Contracte
€

€

0,00€

€

€

0,00€

€

€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

2
Instal.lacions
i muntatges
en alçada
Total

8)

Responsable del projecte

Ton Roure Ripoll
Responsable de la tramitació (en cas de justificació de la subvenció)
Núria Parés Fernández”

30. PROJECTES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 A FAVOR D’OBRAS
QUINTANA S.A. PER LES OBRES DE “REFORÇ ESTRUCTURAL EN
PÒRTICS CENTRALS DELS COS DE FAÇANA PRINCIPAL DE L’EDIFICI DE
LES ANTIGUES CASERNES” . EXP. NÚM. 56/2015 PUR.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a treballs efectuats
durant març i abril de 2016, a favor de l’empresa OBRAS QUINTANA,SA amb NIF
A08397119 per les obres del projecte “Reforç estructural en pòrtics centrals del cos
de façana principal de l’edifici de les antigues casernes” corresponent a la factura
55/16 per un import de nou mil nou-cents vint-i-dos euros amb onze cèntims
(9.922,11€) més dos mil vuitanta-tres euros amb seixanta quatre cèntims (2.083,64€)
corresponent al 21 per cent de l’IVA fan un import total de dotze mil cinc euros amb
setanta cinc cèntims (12.005,75€) amb el 21 per cent de l’IVA inclòs.
Segon .- Aquest import es farà efectiu quant a 5.721,11 euros amb càrrec a la partida
40,153,61103 i la resta quant a 6.284,64 euros a càrrec de la partida
33,3420,2279901 (Pavelló casernes) del vigent Pressupost Municipal.”
31. SERVEIS VIARIS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA SENYALITZACIÓ DEL
CARRER VILANOVETA D’UN SOL SENTIT I DE SENYALITZACIÓ EL TRAM
DEL CARRER GUILLEM ROVIROSA ENTRE EL CARRER VILANOVETA I
L’AVINGUDA EDUARD TOLDRÀ DE DOBLE SENTIT. EXP. NÚM.
000673/2016-SVI.
S’aprova per unanimitat dels assistents.

32

2PRIMER. SENYALITZAR carrer Vilanoveta com a carrer d’un sol sentit de circulació,
direcció Barcelona, complementat amb senyalització de prioritat invertida.
SEGON. SENYALITZAR el carrer Guillem Rovirosa de doble sentit en el tram entre
l’Av. Eduard Toldrà i el carrer Vilanoveta, senyalitzant també la prohibició
d’estacionament.”
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Punt a tractar en sessió pública de la JGL
ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
32. ESTADÍSTICA. APROVAR EL SORTEIG PÚBLIC PER LA CONFIGURACIÓ DE
LES MESES ELECTORALS (ELECCIONS A LES CORTS GENERALS, DEL 26
DE JUNY DE 2016.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar el sorteig per a l’elecció dels presidents i vocals de les meses
electorals que participaran en les eleccions a Corts Generals, del 26 de juny de 2016.
De conformitat amb els resultats del sorteig, aquest Ajuntament ha constituït les meses
electorals que s’indiquen, amb les persones que s’expressen i per al càrrec que es
detallen, en els documents que s’adjunten i relacionats per districtes i seccions, a les
quals es nomena com a membres de les meses:
Sorteig
ANNEX 1
SEGON. En el supòsit d’estimar-se alguna causa d’exclusió en relació a les persones
designades per formar per de les meses s’efectuarà nomenament a favor de la
persona següent de la llista que tingui els requisits legals establerts.
TERCER. Facultar l’alcaldessa per a la realització dels actes necessaris per a
l’execució del present acord.”
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URGÉNCIA
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de
conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò
que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en
que porti incorporat l’informe jurídic.
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
33. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AGÈNCIA CATALANA DE
PATRIMONI CULTURAL (MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA) I
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA DINAMITZACIÓ DEL
JACIMENT IBÈRIC DE DARRÓ.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i
l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural (Museu d’Arqueologia de Catalunya) per
incorporar el jaciment de Darró a la Ruta dels Ibers i contribuir a la seva dinamització,
el qual s’adjunta i figura com annex al present acord.
SEGON. Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 14
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica.
TERCER. Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les
dades.”
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Descripció:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
L’AGÈNCIA CATALANA DE PATRIMONI CULTURAL (MUSEU D’ARQUEOLOGIA
DE CATALUNYA) I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA
DINAMITZACIÓ DEL JACIMENT IBÈRIC DE DARRÓ.
Data:

Signataris:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AGÈNCIA CATALANA DE PATRIMONI
CULTURAL (MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA) I L’AJUNTAMENT DE
VILANOVA I LA GELTRÚ.
Objecte:
La col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de Patrimoni
Cultural (Museu d’Arqueologia de Catalunya) i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per
incorporar el jaciment de Darró a la Ruta dels Ibers i contribuir a la seva dinamització.
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Drets i Obligacions:
Compromisos de l’Agència
d’Arqueologia de Catalunya)

Catalana

de

Patrimoni

Cultural

(Museu

El Museu d’Arqueologia de Catalunya es compromet a:
a) Incorporar el jaciment de Darró a La Ruta dels Ibers, amb les accions que això
implica, com l’aplicació de la imatge gràfica, la difusió a través del web, l’edició
de material promocional, les accions de comunicació que impulsi, entre
d’altres, sempre d’acord amb les altres parts signants d’aquest conveni.
b) Que el personal del Museu d’Arqueologia de Catalunya podrà col·laborar en el
desenvolupament d’activitats de difusió i de divulgació, organitzades per les
institucions signants, a petició de les parts implicades.
c) Designar un membre de la Comissió de Seguiment.
Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona, mitjançant el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es compromet a:
a) Impulsar actuacions de recerca, museïtzació i dinamització al jaciment de
Darró i informar-ne al Museu d’Arqueologia de Catalunya.
b) Designar un membre de la Comissió de Seguiment.
Compromisos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a:
a) Impulsar accions de dinamització al jaciment de Darró, i informar-ne al Museu
d’Arqueologia de Catalunya i a la Diputació de Barcelona.
b) Designar un membre de la Comissió de Seguiment.
Vigència:
Aquest conveni iniciarà la seva vigència una vegada hagi estat signat per totes les
parts que el subscriuen i es mantindrà vigent per anualitats successives, fins que es
produeixi la seva denúncia fefaent per alguna de les dues parts, amb una antelació
mínima de 2 mesos.
QUART. Notificar aquest acord als interessats.
CINQUÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa,
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha
dictada, 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 els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona,

36

en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la
notificació corresponent.
En el cas de 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.
SISÈ. Comunicar que 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.”

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:15 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari.
Neus Lloveras Massana

Isidre Martí Sardà
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