ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 10 DE GENER
DE 2017
Acta núm. 1
Assistents:
GLÒRIA GARCÍA PRIETO
TERESA LLORENS I CARBONELL
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
GISELA VARGAS I REYES
SECRETARI GENERAL
MARCEL·LÍ PONS DUAT
Assisteix a la mateixa reunió el regidor Sr. JOAN MARTORELL MASÓ 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 PÚBLICA I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2016.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 20 de
desembre de 2016 per unanimitat dels assistents.
2.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DE DATA 3 DE
DESEMBRE DE 2016 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO
16 DE BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI NÚM.
322/2008-B1. EXP. NÚM. 000284/2016-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 ADMINISTRATIU NÚMERO 16
DE BARCELONA.

Núm. procediment :

Ordinari núm. 322/2008-B1

Núm. i data acte:

Sentència núm. 251/2016 de 3 de desembre de 2016

Part actora :

FALDUR SOL, S.L.

Part demandada :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

Pablo F. Navarro Fernández i Montserrat Roca Bassa
(PwC)

Objecte del procediment :

Resolució desestimatòria per silenci del recurs de
reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local pel
que s’aprova definitivament el Projecte de reparcel·lació
del polígon 2 del Pla Parcial Llimonet.

Decisió :

SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA
Deixa sense efectes la resolució desestimatòria per
silenci del recurs de reposició interposat per Faldur Sol,
S.L.

Fermesa :

Contra la sentència es pot interposar recurs ordinari
d’apel·lació davant del TSJ de Catalunya.

Acords:

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

3.

SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPAREIXENÇA I
DESIGNA LLETRADA AL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 365/2016-D. EXP.
NÚM. 000001/2017-SEC.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD

2

“Primer. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment abreujat
365/2016-D, interposada per C. P. M. i A. B. D. en reclamació de responsabilitat
patrimonial per una quantia de 15.224,84€.
Segon. Designar al lletrat Sr. Jordi Sellarés i Valls, de la companyia asseguradora
ZURICH, per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en
l’esmenta’t procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar.
Tercer. Designar a la procuradora dels Tribunals, Sra. Laura de Manuel Tomás pel
cas de ser necessària la seva intervenció en el procediment.
Quart.- NOTIFICAR el present acord al lletrat i procurador designats a l’acord Segon i
Tercer anteriors, així com a la Sra. Dolors Moyano Campaña, als efectes que presti
l’assessorament necessari i prepari l’expedient administratiu i la documentació
pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat designat.”
4.

SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPAREIXENÇA I
DESIGNA LLETRADA AL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 409/2016,
SECCIÓ 2B QUE TRAMITA EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
12 DE BARCELONA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. EXP. NÚM.
000002/2017-SEC.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de
Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment abreujat
409/2016, Secció 2B, interposada per J. J. M. S. en reclamació de responsabilitat
patrimonial per una quantia de 6.757,88€.
Segon. Designar al lletrat Sr. Jordi Sellarés Valls, de la companyia asseguradora
ZURICH, per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en
l’esmenta’t procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar.
Tercer. Designar a la procuradora dels Tribunals, Sra. Laura de Manuel Tomás pel
cas de ser necessària la seva intervenció en el procediment.
Quart. NOTIFICAR el present acord al lletrat i procurador designats a l’acord Segon i
Tercer anteriors, així com a la Sra. Dolors Moyano Campaña, als efectes que presti
l’assessorament necessari i prepari l’expedient administratiu i la documentació
pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat designat.”
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5.

SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPAREIXENÇA I
DESIGNA LLETRADA AL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 261/2016-C QUE
TRAMITA EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE
BARCELONA INTERPOSAT EN RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL. EXP. NÚM. 0000003/2017-SEC.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de
Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment abreujat
261/2016-C, interposat per A. A. O. en reclamació de responsabilitat patrimonial per
una quantia de 944,49€.
Segon. Designar al lletrat Sr. Jordi Sellarès i Valls, de la companyia asseguradora
ZURICH, per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en
l’esmenta’t procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar.
Tercer. Designar a la procuradora dels Tribunals, Sra. Laura de Manuel Tomás pel
cas de ser necessària la seva intervenció en el procediment.
Quart. NOTIFICAR el present acord al lletrat i procuradora designats a l’acord Segon i
Tercer anteriors, així com a la Sra. Dolors Moyano Campaña, als efectes que presti
l’assessorament necessari i prepari l’expedient administratiu i la documentació
pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat designat.”
6.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA DE DATA 20
DE DESEMBRE DE 2016 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚMERO 17 DE BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT D’EXECUCIÓ
DE TÍTOLS JUDICIALS NÚM. 486/2012 SECCIÓ F1. EXP. NÚM. 000298/2015SEC.

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el
següent procediment:

Òrgan jurisdiccional:

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 17
DE BARCELONA.

Núm. procediment:

Execució de títols judicials núm. 486/2012, Secció f1

Núm. i data acte:

Interlocutòria núm. 233/16 de 20 de desembre de 2016
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Part actora:

M. J. G. M.

Part demandada:

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

Miguel Àngel Pigem de las Heras (MILÀ ADVOCATS SLP)

Objecte del procediment:

Sol·licitud de l’execució forçosa de la Sentencia de 7 de
setembre 2015 per part de la Sra. M. J. G. M.

Decisió:

Declara no executada la Sentencia de 7 de setembre de
2015, declara la nul·litat del Decret de 11/05/16 i també
declara que l’Ajuntament ha de donar compliment a la
sentencia procedint a la incoació d’un procediment de
restauració de la legalitat en un termini de 20 dies.

Fermesa:

Contra l’interlocutòria es pot interposar recurs ordinari
d’apel·lació davant del TSJ de Catalunya.

Acords:

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

7.

SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA INTERPOSICIÓ DEL
RECURS D’APEL·LACIÓ CONTRA LA INTERLOCUTÒRIA 233/16 DICTADA
EN EL PROCEDIMENT D’EXECUCIÓ DE TÍTOLS JUDICIALS NÚM. 486/2012
SECCIÓ F1 QUE TRAMITA EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚMERO 17 DE BARCELONA. EXP. NÚM. 000298/2015-SEC.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“Primer. Interposar recurs d’apel·lació contra la interlocutòria núm. 233/16 dictada en
el procediment d’execució de títols judicials núm. 486/2012 Secció f1 que tramita el
Jutjat contenciós administratiu número 17 de Barcelona. La quantia del
procediment és indeterminada.
Segon. Designar a MILÀ ADVOCATS SLP (el lletrat, Sr. Miquel Àngel Pigem de las
Heras) per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en
l’esmentat procés.
Tercer. Designar al procurador dels Tribunals, Sr. Ivo Ranera Cahís (Ranera Cahís
Procuradors) pel cas de ser necessària la seva intervenció en el procediment.
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Quart. L’import de la contractació que es 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.-€: 350.-€.
De 6.001 a 18.000.-€: 525.-€.
De 18.001 a 30.000.-€: 700.-€.
De 30.001 a 60.000.-€: 875.-€.
Més de 60.001.-€: 1050.-€.
Procediments de quantia indeterminada: 525.-€.

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%.
Cinquè. NOTIFICAR el present Acord al lletrat i procurador designats a l’acord Segon
i Tercer anteriors, així com al Cap d’Urbanisme, Tomás Bonilla Núñez, 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.”
8.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 53/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE OPEL ZAFIRA, 7272 CCM, AL
PASSEIG DEL CARME, 2, EL DIA 18 D’ABRIL DE 2016.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Incoar l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial de
l’Administració núm. 000053/2016-REC instat per la senyora amb DNI 38070025 B,
pels danys causats en el seu vehicle, reclamant com a rescabalament una suma de
CINQUANTA-NOU EUROS (59 Euros).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:
Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114

Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098
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Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim
Jurídic del Sector Públic.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada

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

9/5/16

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

SIS MESOS

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

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.”
9.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 136/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA DE LA PAU, 52,
EL DIA 23 DE JULIOL DE 2016.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Incoar l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial de
l’Administració núm. 000136/2016-REC instat per la senyora amb DNI 8645452 X, pels
danys causats en la caiguda, reclamant com a rescabalament una suma de TRES MIL
EUROS (3000 Euros).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:
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Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114

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

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim
Jurídic del Sector Públic.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

9/8/16

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

SIS MESOS

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

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.”
10. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 139/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS PER INUNDACIÓ A LA PLANTA SÒTAN DE
L’ESTABLIMENT DEL CARRER COL·LEGI, 29-31, LOCAL 2 I 4, EL DIA 9 DE
DESEMBRE DE 2015.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
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“PRIMER. Incoar l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial de
l’Administració núm. 000139/2016-REC instat per EQUIP CALSERRA, SL, pels danys
causats en la inundació, reclamant com a rescabalament una suma de TRES-CENTS
CINQUANTA-DOS EUROS (352 Euros).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:

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

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

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim
Jurídic del Sector Públic.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada.

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

25/10/16

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

SIS MESOS

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

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.
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11. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 142/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU HABITATGE AL CARRER VENDRELL, 3,
EL DIA 6 D’AGOST DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Incoar l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial de
l’Administració núm. 000142/2016-REC instat per l’advocat ALEJANDRO
FERNÁNDEZ GALÁN, de LETRADOS. DEFENSA Y RECLAMACION, SL, pels danys
causats en l’habitatge del carrer Vendrell, 3, reclamant com a rescabalament una
suma de SET-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS D’EURO
(721.28 Euros).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:

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

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

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim
Jurídic del Sector Públic.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada.

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

6/8/16

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

SIS MESOS

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

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
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amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.”
12. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 146/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE RENAULT MEGANE
DYNAMIQUE, 9944 DTZ, AL PASSEIG DE RIBES ROGES, EL DIA 31 DE
JULIOL DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Incoar l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial de
l’Administració núm. 000146/2016-REC instat pel senyor amb DNI 38047953 L, pels
danys causats, reclamant com a rescabalament una suma de VUITANTA EUROS
AMB UN CÈNTIM D’EURO (80.01 Euros).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:

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

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

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim
Jurídic del Sector Públic.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada.

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

8/11/16

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

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

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.”
13. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 147/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER PICAPEDRERS, EL
DIA 28 D’OCTUBRE DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Incoar l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial de
l’Administració núm. 000147/2016-REC instat per la senyora amb DNI 36041522 U,
pels danys causats en la caiguda, reclamant com a rescabalament una suma de
TRES-CENTS CINQUANTA EUROS (350 Euros).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:

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

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

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim
Jurídic del Sector Públic.
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TERCER. COMUNICAR a la persona interessada.
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

14/11/16

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

SIS MESOS

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

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.”
14. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 161/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL DAMUNT D’UNA LÀMPADA A
LA RAMBLA PRINCIPAL, DAVANT LES TERESES.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Incoar l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial de
l’Administració núm. 000161/2016-REC instat per la senyora amb DNI 37676630 P,
pels danys causats en els fets denunciats, reclamant com a rescabalament una suma
de NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS D’EURO (99.50 Euros).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:

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

Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA

13

Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim
Jurídic del Sector Públic.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada

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

29/11/16

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

SIS MESOS

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

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.”
15. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA 70/15-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA SOFERTA A L’AVINGUDA
TORRE DEL VALLÈS, 103, EL DIA 23 DE MAIG DE 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la
senyora amb DNI 38093011 C, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per manca
del nexe causal entre el funcionament normal/anormal del servei públic i el dany
reclamat.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”
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16. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 101/16-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PRODUÏTS PEL CORREFOC
ALS VIDRES DE LA BOTIGA DEL CARRER ALMIRALL COLOM, 6, EL DIA 4
D’AGOST DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
per la senyora amb DNI 39327132 F contra aquest Ajuntament.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”
17. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 101/15-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA PLAÇA
DE LA VILA, EL DIA 14 D’AGOST DE 2015.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
per la senyora amb DNI 77268010 Q contra aquest Ajuntament.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”
18. PATRIMONI. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ
D’ESPAI DE DOMINI PÚBLIC PER L’AMPLIACIÓ DEL CENTRE DE
TRANSFORMACIÓ ELÈCTRICA D’ENDESA DISTRIBUIDORA ELÈCTRICA
SLU (CT BB043), INSTAL·LAT A LA PLAÇA DE XORIGUER DE VILANOVA I
LA GELTRÚ. EXP. NÚM. 000001/2017-PAT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Autoritzar a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA S.L.U. l’ocupació de
l’espai de domini públic determinat i grafiat als plànols i projecte que s’adjunten per la
instal·lació dels elements propis d’un centre de transformació
CT BB043
(transformadors, senyals d’identificació, localització i seguretat) així com a fer ús de les
referides infraestructures per poder garantir el servei elèctric a la zona del Barri de
Sant Joan.
SEGON.- Aquesta autorització s’executarà d’acord amb les següent condicions:
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I.- Les condicions de la present autorització d’ocupació de l’espai esmentat seran
d’aplicació tant per la instal·lació elèctrica preexistent com per la ampliació a efectuar.
II.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (en endavant ajuntament) conservarà la
titularitat i ple domini de l’espai precisat, sense perjudici de que ENDESA
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA S.L.U. (en endavant ENDESA) assumeixi directament el
cost dels desperfectes que es puguin produir com a conseqüència directa de
l’explotació i ús de les instal·lacions propietat de l’empresa distribuïdora. La
conservació, manteniment, reparació de les instal·lacions existents als terrenys de
domini públic aniran a càrrec exclusiu de ENDESA .
III.- L’Ajuntament autoritza a ENDESA sens perjudici de la obtenció de les llicències
que siguin preceptives, les entrades i sortides dels cables d’alta i baixa tensió
subterranis que alimenten l’esmentat centre de transformació i que en derivin, per al
normal desenvolupament de la xarxa, des del límit del bé demanial, fins al lloc on es
troba instal·lat l’esmentat centre de transformació, d’acord amb el traçat indicat en el
projecte i plànols annexats.
IV.- L’Ajuntament autoritza a ENDESA a que el seu personal i el de les empreses
col·laboradores acreditades a tal efecte, tinguin accés lliure i directe a la superfície de
l’espai sobre el que es fa l’autorització d’ocupació, en tot moment i durant les 24 hores
al dia amb la finalitat de garantir el normal funcionament del centre de transformació.
El lliure accés a les instal·lacions es realitzarà sense necessitat d’una autorització
específica en cada cas, preveient-se tant pels vehicles com pel personal indicat en el
paràgraf anterior a l’efecte i amb l’objecte de:
a) Poder realitzar les obres de conservació, manteniment, reparació, adaptació i/o
modificació que siguin necessàries i/o vinguin imposades per les necessitats
del servei, en les instal·lacions existents en els terrenys, així com dels cables
d’alta i baixa tensió que alimentin al centre i que es derivin del mateix, sens
perjudici del deure d’obtenció prèvia dels permisos o autoritzacions municipals
que siguin pertinents.
b) Poder procedir a la substitució dels elements, instal·lacions i aparellatge en
l’esmentat centre, inclosos els transformadors, així com dels cables subterranis
que entrin i/o surtin del mateix, realitzant a l’efecte quines operacions i treballs
siguin necessaris, sens perjudici del deure d’obtenció prèvia dels permisos o
autoritzacions municipals que siguin pertinents.
V.- L’Ajuntament consignarà l’existència d’aquesta autorització d’ús de l’espai concret
en qualsevol supòsit en que pugui destinar el bé de domini públic a altres finalitats, de
manera que la nova utilització haurà de respectar la mateixa en qualsevol altre conveni
o escriptura que pugui concertar amb tercers sobre el referit bé sens perjudici d’allò
establert en la condició cinquena.
VI.- ENDESA queda autoritzada, sense cap contraprestació, a poder cedir els drets i
obligacions dimanant d’aquesta autorització a favor d’una altra entitat dedicada a la
distribució d’energia elèctrica que, com a conseqüència de fusions o concertacions en
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el sector, assumeixi les funcions d’empresa distribuïdora que actualment assumeix
ENDESA.
VII.- La temporalitat de l’ocupació es mantindrà mentre la instal·lació estigui en servei,
llevat que concorrin causes d’interès públic municipal o de legalitat.
VIII.- L’ocupació s’extingirà així mateix :
a) Per desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada.
b) Per desafectació del bé.
c) Per renúncia de l’ocupant.
d) Per revocació de la autorització.
e) Per resolució judicial.
f) Per mutu acord
g) Per falta d’autorització en els supòsits de transmissió o modificació, per fusió,
absorció o escissió de la personalitat jurídica de l’ocupant.
h) Per extinció de la personalitat jurídica de l’ocupant.
i) Qualsevol altre causa prevista a les presents condicions d’ autorització.
TERCER.- Notificar als interessats.”
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA
19. POLICIA LOCAL. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA
COMPRA DE LA UNIFORMITAT DELS AGENTS INTERINS. EXP. NÚM.
000265/2016-POL.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Autoritzar i disposar la despesa de 2.563,99 € (2.119,00€ + 444,49€ iva) a
nom de Sastreria Fernandez amb Nif ES43410427C i en concepte de subministrament
de la uniformitat estiu i hivern dels agents interins de la Policia Local, mitjançant
contracte menor.
SEGON. 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 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.
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
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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.
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.”
TERRITORI I ESPAI URBÀ
URBANISME
20. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER J. F. S. E.,
PER A REFORMA INTERIOR DE L’EDIFICI I DIVISIÓ HORITZONTAL AMB 1
HABITATGE I 1 LOCAL, SITUAT A LA PLAÇA DE LES COLS, 20. EXP. NÚM.
644/2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per J. F. S. E., per a les obres
de REFORMA INTERIOR DE LA PLANTA BAIXA DE L'EDIFICI, AMB LA CREACIÓ
D’UN ACCÉS INDEPENDENT RESPECTE DEL LOCAL, PER A L’HABITATGE
EXISTENT, AIXÍ COM LA DIVISIÓ HORITZONTAL AMB 1 HABITATGE I 1 LOCAL,
de l’edifici de PB+2PP+P.Golfes, situat a la plaça de les Cols, 20, (Exp.000644/2016OBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic
favorables, amb les següents condicions particulars i generals:
1. La reforma interior abasta únicament la planta baixa de l’edifici, creant un accés
independent al carrer per a l’habitatge existent i separant el local comercial de l´ús
residencial.
2. Una vegada efectuada la divisió de l’edifici en qüestió la descripció és la següent:
Entitat 1: Local comercial de 82,45 metres quadrats de superfície útil,
desenvolupats en planta baixa, amb façana a la plaça de les Cols, 20.
Entitat 2: Habitatge de 165,67 metres quadrats de superfície útil, desenvolupats en
planta primera (85,54 m2), planta segona (80,13 m2), vestíbul en planta baixa
(11,38 m2) i unes golfes en planta terrat de 31,22 m2 de superfície útil, amb façana
a la plaça de les Cols, 20.
3. 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.
4. 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
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5.

6.
7.

8.

9.

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.
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.
Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i
adequat a l'entorn.
Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar
integrats arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició
arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un impacte visual
significatiu.
L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a
continuació. L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la
resolució de la present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc)
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats.
2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que
ocasionalment s’hagin pogut malmetre.
3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de
la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani.
4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia.
5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de
l’Ajuntament. Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final
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6.
7.

8.
9.

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.
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.
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)
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.
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 a l’oficina municipal de Recaptació als efectes de
que es faci la revisió, i si fos el cas la devolució de l’import que correspongui, de la
carta de pagament amb número de referència comptable TXUR-AU-A000537202353581, en estar calculada aquesta en base a la divisió horitzontal amb 3
elements en comptes dels 2 elements que finalment s’atorguen, i en ser el pressupost
d’execució material que figurava en el primer projecte presentat el dia 4 de juliol de
2016, d’un import superior respecte del projecte que finalment s’aprova.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”
21. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ
D’ALCALDIA. D170110.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades
per Decret per delegació d’Alcaldia.
Llicències urbanístiques
1. Sol·licitud presentada per E. M. P., per a fer instal·lació de gas natural, a C. Rbla.
Pau, 28 (exp. 000959/2016-OBR)
2. Sol·licitud presentada per I. M. N., per a fer intervenció en vorera en un tram de
dos panots, a C. Margalló, 35 (exp. 001137/2016-OBR)
3. Sol·licitud presentada per CONVENTO DE LAS RELIGIOSAS CLARISAS DE LA
DIVINA PROVIDENCIA, per a fer reforç puntual d’estructura en 3 biguetes, al C.
Providencia, 1 (exp. 001187/2016-OBR)
4. Sol·licitud presentada per R. C. O., per a instal·lar placa solar tèrmica, a Pda. Far
de Sant Cristòfol, 10 (exp. 001188/2016-OBR)
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5. Sol·licitud presentada per K. F. N. T., per a rehabilitar habitatge unifamiliar, a C.
Josep Mascaro, 9 (exp. 001189/2016-OBR)
6. Sol·licitud presentada per A. F. G., per a redistribuir interior d’habitatge, a C.
Ancora, 5 (001193/2016-OBR)
7. Sol·licitud presentada per OBRES CLAVÉ, SA, per a pintar façana utilitzant
bastida inferior a 3M d’alçada a, C. Havana, 45 (exp. 001198/2016-OBR)
8. Sol·licitud presentada per ALVID INTEGRAL DE RESTAURACION, SL, per a
reparar i pintar façana d’edifici plurifamiliar, a C. Josep Pers i Ricart, 2 (exp.
001200/2016-OBR)
9. Sol·licitud presentada per P. H. F., per a construir piscina, a C. Aneto, 29
(001213/2016-OBR)
10. Sol·licitud presentada per SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT (BARCELONA) per a
obrir rasa de 65M per a instal·lar un cinemòmetre, a Rda. Europa, 74 (exp.
001222/2016-OBR)
11. Sol·licitud presentada per FUNDACIÓ CASA D’EMPARA, per a arranjar i pintar
façana, a C. Fruita, 12-14 (exp. 001227/2016-OBR)
12. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. JOSEP COROLEU, 105, per a reparar
pilars de formigó de la planta soterrani d’edifici plurifamiliar entre mitgeres, a C.
Josep Coroleu, 105 (exp. 001237/2016-OBR)
13. Sol·licitud presentada per GRUPO BERTOLIN SAU, per col·locar dos anclatges en
la façana, a C. Cristòfol Raventos, 12 (exp. 001253/2016-OBR)
14. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN, SDG, per a obrir rasa
en vorera i calçada de 41*0,4M per connexió de subministrament de gas per nous
abonats, a C. Margalló, 35 (exp. 001236/2016-OBR)
15. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN, SDG, per a obrir cata
de 4*1M i cates de 2*1M per instal·lar vàlvules de gas, a C. Lluis Maria Xirinacs,
21 (exp. 001265/2016-OBR)
16. Denegar la sol·licitud presentada per P. O. P., per a legalitzar dipòsit d’aigües
pluvials, en relació amb l’expedient 16/2016-DIS de disciplina urbanística, a
Polígon, 25 22 (exp. 000645/2016-OBR)
17. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per L. R. D. L., per a construir un
habitatge unifamiliar aparellat de PB+1PP situat a Av. de la Collada, 77 (exp.
001057/2016-OBR)
Obres d’adeqüació de locals comercials
1. Sol·licitud presentada per SOHO BY BMF, SL per a reformar local comercial, a C.
Llibertat, 5 (exp. 001152/2016-OBR)
Obres per adequació i instal·lacions de locals
1. Sol.licitud presentada per LEDESMA GONZALEZ, SCP, per fer obres de reforma
d’un local a la rambla Principal, per instal.lar una activitat de venda de menjar per
emportar amb degustació (bar). (1232/16-OBR)
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ
22. AUTORITZAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS
ABONATS DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ
SAM, AMB REBUTS PENDENTS DE LIQUIDACIÓ.
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts
pendents de liquidació.
La relació comença amb H. C. G. i finalitza amb X. C. LL..
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat del present acord.”
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de
conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò
que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en
que porti incorporat l’informe jurídic.
URGÈNCIA
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
SECRETARIA GENERAL
23. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I VISITES I TALLERS EDUCATIUS
ALS MUSEUS DE L’ESPAI FAR DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. NÚM.
020/2016-CONT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Adjudicar a l’empresa ARC GESTIÓ CULTURAL, SL amb CIF B-66069014,
el contracte del servei d’atenció al públic i visites i tallers educatius als museus de l’Espai
Far de Vilanova i la Geltrú, per un període d’un any, prorrogable fins a un any més, per
un import anual màxim total de 52.062,00 € de base imposable i 10.933,02 €
corresponents a un 21% d’IVA, que fan un total de 62.995,02 € (SEIXANTA-DOS MIL
NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS).
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SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.3340.2260908 (o equivalent) del pressupost
del 2017 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 ARC GESTIÓ CULTURAL, SL i a la resta
de licitadors, publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir a l’adjudicatari
perquè en un màxim de (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.”

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.21 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general.
Neus Lloveras Massana

Marcel·lí Pons Duat
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