ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 29 DE NOVEMBRE
DE 2016
Acta núm. 42
Assistents:
NEUS LLOVERAS I MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GLÒRIA GARCÍA PRIETO
TERESA LLORENS I CARBONELL
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
GISELA VARGAS I REYES
SECRETARI ACCIDENTAL
JOSEP GOMARIZ MESEGUER
Assisteix a la mateixa reunió el regidor Sr. DAVID MONTES MUÑOZ i la Sra. NÚRIA
BLANES MELÉNDEZ d’acord amb l’art. 113 del ROF.
La reunió s’efectua en primera convocatòria.
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions
respectives, s’adopten els acords següents:
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
SECRETARIA GENERAL
1. FE PUBLICA I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2016.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 22 de novembre
de 2016.
2.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 289/16 DE
DATA 11 DE NOVEMBRE DE 2016 QUE POSA FI AL PROCEDIMENT
ABREUJAT 389/2015-V DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 5 DE
BARCELONA. EXP. NÚM. 000062/2016-SEC.

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la Sentència recaiguda en el següent
procediment:
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Òrgan jurisdiccional :

JUTJAT CONTENCIÓS
BARCELONA.

Núm. procediment :

389/2015-V

Núm. i data sentència :

289/16 d’11/11/2016

Part actora :

J.P.F.

Part demandada:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat :

ADMINISTRATIU

5

DE

Jordi Sellarés (Zurich)

Objecte procediment:

Responsabilitat patrimonial per la caiguda soferta quan
anava circulant amb la seva bicicleta i arribant al pas de
vianants del carrer Josep Coroleu va frenar i va relliscar
en data 29/12/2012.
Quantia reclamada 20.054,59 €. Segons la pòlissa
contractada amb Zurich, del principal, l’Ajuntament només
hauria de pagar els 700€ establert com a franquícia.

Decisió:

Estima el recurs. Condemna a l’Ajuntament a abonar a
l’actor la quantitat de 20.054,59€, més les
actualitzacions d’acord amb l’art. 141.3 de la llei
30/1992, i els interessos processals d’acord amb
l’article 106.2 de la llei de la jurisdicció contenciosa.
També condemna en costes a l’Ajuntament en la
quantia màxima de 600€.

Fermesa:

No es pot interposar recurs contra aquesta resolució.

Acords:

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

3.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 270/2016 DE
DATA 27 D’OCTUBRE DE 2016 QUE POSA FI AL PROCEDIMENT
ABREUJAT 60/2016-C DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 8 DE
BARCELONA. EXP. NÚM. 000206/2016-SEC.

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la Sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional :

JUTJAT
CONTENCIÓS
BARCELONA.

Núm. procediment :

60/2016-C

2

ADMINISTRATIU

8

Núm. i data sentència :

270/16 de 27/10/2016

Part actora :

A.S.M.

Part demandada:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat :

Jordi Sellarés (Zurich)

Objecte procediment:

Responsabilitat patrimonial per la caiguda soferta a un
esglaó de la Pl. de Soler i Carbonell en data 14/01/2012.
Quantia reclamada 27.428,57 €

Decisió:

Desestimar el recurs.

Fermesa:

La sentència és ferma. No es pot interposar recurs contra
aquesta resolució.

Acords:

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

4.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 254/2016 DE
DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2016 QUE POSA FI AL PROCEDIMENT
ORDINARI 227/2015-AA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 14 DE
BARCELONA. EXP. NÚM. 000270/2016-SEC.

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la Sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional :

JUTJAT
CONTENCIÓS
BARCELONA.

Núm. procediment :

227/2015-AA

Núm. i data sentència :

254/2016 de 08/11/2016

Part actora :

GARRAF MEDITERRÀNIA, SA

Part demandada:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat :

Miguel Angel Pigem (Milà Advocats)

Objecte procediment:

Desestimació per silenci administratiu del recurs de
reposició interposat davant la resolució sancionadora per
incompliment de contracte de serveis dictada per
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ADMINISTRATIU

14

l’Ajuntament en data 21 d’octubre de 2014 (sanció per
100.000 €). Exp. 001146/2014-SVI.
Desestimació del recurs de reposició per resolució
expressa dictada per l’Ajuntament en data 10-2-2015.
Decisió :

Estimació parcial del recurs.
S’anul.la la resolució sancionadora per incompliment de
contracte de serveis dictada per l’Ajuntament en data 21
d’octubre de 2014. Exp. 001146/2014-SVI i també
s’anul·la la desestimació del recurs de reposició per
resolució de data 10-2-2015, exclusivament en relació a
la determinació dels incompliments i “infraccions”
comesos per l’entitat i a les penalitat que procedeix
imposar per aquestes. Mantenint-se la validesa de la
resta.
Es declara procedent la imposició d’una penalitat per
import total de 29.500€ en declarar que l’entitat
GARRAF MEDITERRÀNIA S.A. ha comès els següents
incompliments i “infraccions”:
1) una infracció greu per incomplir les obligacions
previstes al Ple; en particular, no abonar el canon en la
forma establerta durant els anys 2008 a 2013 i aplicar
tarifes no aprovades per l’ajuntament en data 8-5-2014.
2) una infracció molt greu per l’abandonament del servei
el dia 8 de maig de 2014.

Fermesa :

La sentència no és ferma. Contra ella es pot interposar
recurs d’apel.lació (fins 2-12-2016).
No costes.

Acords:

5.

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

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 292/2016 DE
DATA 14 DE NOVEMBRE DE 2016 QUE POSA FI AL PROCEDIMENT
ORDINARI 183/2015-A DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 5 DE
BARCELONA. EXP. NÚM. 000272/2016-SEC.

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la Sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional :

JUTJAT
CONTENCIÓS
BARCELONA.

Núm. procediment :

183/2015-A
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ADMINISTRATIU

5

Núm. i data sentència:

292/2016 de 14/11/2016

Part actora :

P. LL. B.

Part demandada:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat :

Sr. Miquel Àngel Pigem

Objecte procediment:

Decret dictat pel regidor delegat de Promoció Econòmica,
Turisme, Comunicació i Premsa de 6-4-2015, pel qual es
Desestima recurs de reposició en relació a declarar la
disconformitat amb el règim comunicació prèvia inici
d'Activitats d’Habitatge d’Ús turístic (habitatge del carrer
Juan de la Cosa, per ser l’activitat en aquell edifici
contrària a l’ordenança urbanística.

Decisió :

Desestimar el recurs.

Fermesa:

La sentència no és ferma. Es pot interposar recurs
d’apel.lació.
No costes.

Acords:

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

6.

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA. REVISIÓ DE LES NORMES DE
FUNCIONAMENT INTERN DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CODI
D’ÈTICA I BON GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
EXP. 000271/2016-SEC.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
Acord:
“Primer.- Aprovar la revisió de les normes de funcionament intern de la comissió de
seguiment del Codi d’Ètica i Bon Govern.
Segon.- Aprovar el text refós de les esmentades normes segons el text que s’adjunta.
Tercer.- Publicar-les al web vilanova.cat a l’apartat d’Ètica i Bon Govern.
Quart.- Traslladar aquest acord als membres de la Comissió d’Ètica i Bon Govern”.
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NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ
7.

COOPERACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL SUPORT A LA CAMPANYA
D’EMERGÈNCIA EN RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW
PEL SEU PAS PEL CARIB. EXP. NÚM. 000284/2016-PAR.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Donar suport a la campanya d’emergència iniciada pel Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament en resposta als efectes de l’huracà Matthew al seu
pas pel Carib.
SEGON. Destinar-hi la quantitat de 1.500€. Aquest pagament es farà al Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament CIF ES-G1712583-2 i anirà a càrrec de la partida
06.9242.48003 de Cooperació i Solidaritat 2016.
TERCER. Facultar a l’alcaldessa perquè signi tots els documents que se’n puguin
derivar.”
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
IMET
8. OCUPACIÓ. APROVAR L’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER A LA
REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS
EN LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT), PER A JOVES
QUE HAN FINALITZAT L’ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL
TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, AIXÍ
COM L’ENCÀRREC DE GESTIÓ D’AQUESTS PROGRAMES A L’INSTITUT
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL. EXP. NÚM. 000011/2016-EDT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- APROVAR l’addenda al Conveni de Col·laboració de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, per a la realització de programes de formació i inserció organitzats
en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), per a joves que han finalitzat
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l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de Graduat/da en Educació Secundària
Obligatòria.
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 i ocupació, la realització dels programes
de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT) objectes
d’aquest Conveni de Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.
TERCER.- La realització per part de l’IMET dels programes de Formació i Inserció en
la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), s’efectuarà d’acord amb els termes que
s’estableixin específicament en els successius Acords de Junta de Govern
d’acceptació de les subvencions relatives al PFI-PTT i dels corresponents encàrrecs
de gestió a l’IMET.
QUART.- Publicar aquesta addenda del Conveni de Col·laboració de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Registre
de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, a partir del model de FitxaExtracte i el model d’anunci de publicació al DOGC indicats en el Decret de
Presidència de data 2 d’abril de 2016 i número d’expedient 000164/2016-IMET.
CINQUÈ.- Comunicar aquest Acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya i a l’Institut Municipal d’Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú (IMET).“
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SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
9. RECURSOS HUMANS. APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES
ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL LLOC DE
TREBALL LABORAL TEMPORAL DE TÈCNIC/A MIG DE COORDINACIÓ I
SUPORT TÈCNIC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ. EXP. NÚM.
000596/2016-RH.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“Primer. Aprovar les bases específiques i la convocatòria del lloc de treball laboral
temporal de Tècnic/a Mig de Coordinació i Suport Tècnic al Programa Treball i
Formació per a la Regidoria de Recursos Humans.
Segon. - Publicar la convocatòria al web municipal i al Diari de Vilanova i la Geltrú.
Tercer.- Viabilitat econòmica d’aquesta actuació està especificada en el punt vuitè de
l’Acord de la Junta de Govern de 15 de novembre de 2016 que aprova la presentació
de la sol.licitud de la subvenció del Programa Treball i Formació, convocatòria de
2016.”
TERRITORI I ESPAI URBÀ
10. HABITATGE. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA AL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE DATA 30 DE
JULIOL DE 2013, PER A LA CESSIÓ TEMPORAL DE L’ÚS D’HABITATGES DE
TITULARITAT PÚBLICA ADMINISTRATS PER L’AGÈNCIA. EXP. NÚM.
000066/2016-HAB.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar l’Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a la cessió
temporal d’ús de cinc habitatges, que s’adjunta a aquesta proposta, en totes les seves
clàusules i estrictes termes, fins el dia 30 de juliol de 2017.
SEGON. El pagament de la contraprestació per la cessió de l’ús dels cinc habitatges,
així com també la previsió dels serveis, les quotes comunitàries, l’IBI, i les taxes
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estipulades en l’annex de l’esmentada Addenda, anirà a càrrec de la partida
pressupostària núm. 40.1521.2279901 de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
TERCER. Facultar I’Il·lma. Sra. Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi
quants documents siguin necessaris per a la formalització del present acord.
QUART. Sotmetre a ratificació del Ple municipal el present acord.
CINQUÈ. Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.”

URBANISME
11. LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES.
SOL·LICITUD
PRESENTADA
PER
SUPERMERCADOS SABECO, SA, PER A ENDERROCAR L’ACTUAL CASETA
DE PAGAMENT DE LA BENZINERA I CONSTRUIR UNA NOVA CASETA, A C.
PIERA, 13. EXP. NÚM. 000992/2016-OBR.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per SUPERMERCADOS
SABECO, SA, per a ENDERROCAR L'ACTUAL CASETA DE PAGAMENT DE LA
BENZINERA I CONSTRUIR UNA NOVA CASETA, al C. PIERA,
13,
(Exp.000992/2016-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:
1. Un cop acabades les obres caldrà comunicar el canvi no substancial al
Departament d’Activitats.
2. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.
3. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible haver
obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en
el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de
comunicar al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de
coordinar la seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles
o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de jardins, tala, trasllat
a viver o reposició d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i
bústies.
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre
el Pla durant el transcurs de l’obra.
4. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre
la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per

9

5.
6.

7.

8.

incompliment d’aquestes 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 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.
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)
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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.”
12. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DENEGAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA
PER ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SL, PER A FER OBRES EN XARXA
D’ALTA TENSIÓ, A C. CERÀMICA. EXP. NÚM. 001030/2016-OBR.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
“PRIMER.- DENEGAR la llicència sol·licitada per ENDESA DISTRIBUCIO
ELECTRICA, SL, per a SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBRES consistents en
substituir uns suports de fusta i formigó per uns nous soports de formigó i reinstal·lar
la linia aeria d’alta tensió, situat al C. Ceràmica, 4-6 i C. de l’Acer, 14. (001030/2016OBR), d’acord amb la documentació presentada i amb l’informe tècnic desfavorable
que figura incorporat a l’expedient.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant.”
13. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES
APROVADES
PER
DECRET
PER
DELEGACIÓ
D’ALCALDIA. D161129.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades
per decret d’Alcaldia.
Llicències urbanístiques
1. Sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per a obrir
rasa per connexió de serveis, a Corral de l’Apotecari. (exp. 001066/2016-OBR).
2. Sol·licitud presentada per COM. PROP. RBLA. PAU, 87, per a rehabilitar façanes i
patis d’edifici plurifamiliar entre mitgeres i en cantonada, a Rbla. Pau, 87 Esc. 1
(exp. 001068/2016-OBR)
3. Sol·licitud presentada per J. S. B., per a reparar els balcons de la façana principal,
a Pl. Cols, 12. (exp. 001093/2016-OBR)
4. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. FORN DE VIDRE, 20, per a reparar
esquerda de la façana interior, a C. Forn de Vidre, 20. (exp. 001100/2016-OBR)
5. Sol·licitud presentada per PROMAC, SCP, per a reparar paviment de la zona del
rentador de cotxes del supermercat Simply, a C. Piera, 5. (exp.001101/2016-OBR)
6. Sol·licitud presentada per J. M. T. A., per a pròrroga de la llicència 372/2016-OBR
per a reparar les mitgeres de l’edifici, a C. Terrissaires, 9. (exp. 001102/2016-OBR)
7. Sol·licitud presentada per FUNERARIA DE VILANOVA, per a construir 114
columbaris al cementiri municipal, a Rbla. Sant Jordi, s/n. (exp. 001132/2016-OBR)

11

14. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE
COMUNICACIONS
PRÈVIES
I
DECLARACIONS
RESPONSABLES
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP161129.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de les comunicacions prèvies
i declaracions responsables presentades per l’interessat.
ACTIVITATS
Innòcues
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Declaració responsable d’obertura presentada per R. I. G., per instal·lar una
perruqueria a l’avinguda de Francesc Macià, 125, bxs. (410/16)
Declaració responsable d’obertura presentada per J. F. E. per instal·lar una
farmàcia al carrer de la Llibertat, 93-101, bxs.1. (403/16)
Declaració responsable d’obertura presentada per M. B. N. per instal·lar una botiga
de venda de bijuteria al carrer dels Caputxins, 15, bxs. (401/16)
Declaració responsable d’obertura presentada per PROCOMIBER, SL, per instal·lar
una botiga de venda de matalassos i complements a l’avinguda de Francesc
Macià, 50. (406/16)
Declaració responsable d’obertura presentada per J. R. M. per canviar de nom un
centre d’estètica a la ronda Ibèrica, 169, bxs. 4. (412/16)
Comunicació prèvia presentada per CGV STOCKS, SL, per instal·lar una activitat
de venda de roba i complements per a la llar a l’avinguda de Francesc Macià, 66.
(388/16)
Comunicació prèvia presentada per EXPLOTADORA DE MANANTIALES, SA per
instal·lar un magatzem amb distribució d’aigua embotellada al carrer de Guillem
Rovirosa, 9C, bxs. 8. (409/16)

LPCAA
8. Comunicació prèvia presentada per J. L. T. S. per adaptar a la nova normativa un
taller de reparació i substitució de vidres de l’automòbil al carrer de les Casernes,
24, bxs. (89/2016)
REPAR
9.

Comunicació prèvia presentada per A. M. G. R. per instal·lar una activitat
d’elaboració i venda de menjars per emportar amb degustació a la rambla de
Salvador Samà, 77, bxs. 2. (402/16)
10. Comunicació prèvia presentada per J. C. B. per canviar de nom un restaurant al
carrer de Santa Madrona, 41. (mateix soci) (405/16)

15. PROJECTES I OBRES. APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 A
FAVOR DE GRUPMAS EDIFICACIÓ S.L. PER OBRES “ADEQUACIÓ PARCIAL
DE L’EDIFICI ANNEX A LA CASA CONSISTORIAL. FASE I”. EXP. NÚM.
000039/2015 PUR.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD:
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a treballs efectuats el mes
de setembre-octubre de 2016, a favor de l’empresa GRUPMAS EDIFICACIÓ, SL. amb
NIF B 64522790 per les obres del projecte “Adequació parcial de l’edifici annex a la
Casa Consistorial. Fase I” per import de divuit mil tres-cents setanta-set euros amb
seixanta tres cèntims (18.377,63€) més tres mil vuit-cents cinquanta-nou euros amb
trenta cèntims (3.859,30€) corresponent al 21 per cent de l’IVA, fa un import total de
vint-i-dos mil dos-cents trenta-sis euros amb noranta tres cèntims (22.236,93€) amb el
21 per cent de l’IVA inclòs.
Segon .- Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 40,1522,62207 del
vigent Pressupost Municipal.”

Punt a tractar en sessió pública de la JGL
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
SECRETARIA GENERAL
16. UNITAT D’EXPEDIENT SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA
000083/2016-UES PER TINENÇA D’UN GOS DE RAÇA CONSIDERADA
POTENCIALMENT PERILLOSA SENSE TENIR LA CORRESPONENT
LLICÈNCIA, I PER LA SEVA CONDUCCIÓ SENSE MORRIÓ PER LA VIA
PÚBLICA, EN DATA 28/05/2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI 49769789-C la sanció de multa de
mil cinc-cents un euros (1.501€) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança de
Municipal de tinença d’animals.
SEGON: IMPOSAR a la persona titular del DNI 49769789-C la sanció de multa de
set-cents cinquanta-un euros (751€) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança de
Municipal de tinença d’animals.
Per tant, l’import total ascendeix a la quantitat de dos mil dos-cents cinquantados euros (2.252€).
TERCER: REQUERIR a la persona titular del DNI 49769789-C, perquè faci efectiu el
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
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No obstant, es reduirà en un 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.25 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental.
Neus Lloveras Massana

Josep Gomariz Meseguer
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