ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 DE
MAIG DE 2016
Acta núm. 20
Assistents:
NEUS LLOVERAS MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GLÒRIA GARCÍA PRIETO
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
SECRETARI
ISIDRE MARTÍ SARDÀ
Assisteix a la mateixa reunió la regidora Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL i la Sra. NÚRIA
BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF.
La regidora Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA excusa la seva assistència.
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 10 DE MAIG DE 2016.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 10 de maig de 2016 per unanimitat dels
assistents.
2. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 257/2016 DE
DATA 13 D’ABRIL DE 2016 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA, SALA
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SECCIÓ TERCERA, DICTADA EN EL
RECURS D’APEL·LACIÓ NÚM. 253/2013. EXP. NÚM. 000141/2016-SEC.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
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Òrgan jurisdiccional :

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA.
SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. SECCIÓ
TERCERA

Núm. procediment :

Apel·lació núm. 253/2013

Núm. i data sentència:

Núm. 257/2016 de 13 d’abril de 2016

Part apel·lant :

GALZE URBÀ, S.L.

Part apel·lada :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Lletrat:

Montserrat
Roca
Bassa
LandwellPricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L.
(PwC)

Objecte del procediment :

La Sentència del jutjat contencios-administratiu núm. 5 de
12 d’abril de 2013 recaiguda en el procediment ordinari
núm. 201/2008 interposat per Galze Urbà, S.L. contra
l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació,
modalitat cooperació, del polígon 2 del Pla parcial “El
Llimonet” per l’Ajuntament de Vilanova (en data 7 de
d’agost de 2007)

Decisió :

SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA que estableix:
- Revocar i deixar sense efecte la sentència recorreguda.
- Declarar l’admissibilitat del recurs contenciósadministratiu interposat per Galze Urbà, S.L. contra el
projecte de reparcel·lació del polígon 2 del Pla parcial “El
Llimonet”`, aprovat definitivament per l’Ajuntament en
data 7 d’agost de 2007.
- Declarar la nul·litat de ple dret del Pla parcial “El
Llimonet” en aquells extrems que són expressió o
conseqüència de les càrregues derivades d’un règim de
coeficients d’homogeneïtzació i d’aprofitaments mitjans
clarament i indegudament inspirat en l’article 12.2.2.b) i
concondants del text refós de la Llei del Sòl de 1976.

Fermesa :

La resolució judicial és ferma. Contra aquesta sentència
no es pot interposar cap recurs ordinari
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Acords:

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

3. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 100/2016 DE
DATA 8 DE MARÇ DE 2016 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚMERO 17 DE BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI
NÚM. 317/2008-M1. EXP. NÚM. 000140/2016-SEC.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:

Òrgan jurisdiccional :

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 17
DE BARCELONA.

Núm. procediment :

Ordinari núm. 317/2008-M1

Núm. i data sentència:

Núm. 100/2016 de 8 de març de 2016

Part actora :

NEW LLIMONET, S.L. i FALDUR SOL, S.L.

Part demandada :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

Montserrat Roca Bassa

Objecte del procediment :

La desestimació per silenci administratiu del recurs de
reposició interposat contra la resolució de la Junta de
Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 7
d’agost de 2007 que aprovava definitivament el projecte
de reparcel·lació del Polígon III del Pla Parcial El
Llimonet.

Decisió :

SENTÈNCIA DESTIMATÒRIA
Confirma la resolució de la Junta de Govern de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 7 d’agost de 2007
que aprovava definitivament el projecte de reparcel·lació
del Polígon III del Pla Parcial El Llimonet.

Fermesa :

La resolució judicial no és ferma. LA PART ACTORA HA
APEL·LAT.
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Acords:

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

4. SERVEIS JURÍDICS APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’OPOSICIÓ AL RECURS
D’APEL·LACIÓ
A LA SENTÈNCIA DEL
JUTJAT
CONTENCIÓSADMINISTRATIU 17, QUE RESOL EL RECURS ORDINARI 317/2008-M1 I DE LA
DESIGNA LLETRADA. EXP. NÚM. 000140/2016-SEC.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer. Oposar-se al Recurs d’apel·lació a la sentència núm. 100/2016, favorable als
interessos municipals, dictada en data 8 de març de 2016 pel Jutjat Contenciósadministratiu núm. 17 de Barcelona en el Recurs ordinari 317/2008-M1, de quantia
indeterminada, interposats per les mercantils NEW LLIMONET, S.L. i FALDUR SOL,
S.L.
Segon. Designar a la lletrada Montserrat Roca Bassa (PwC Landwell PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L. 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. Designar als procuradors dels Tribunals, Sr. Ivo Ranera Cahís, pel cas de ser
necessària la seva intervenció en el procediment.
Quart. L’import de la contractació serà de 3.000 € que es pagarà amb càrrec a la
partida d’Urbanisme número 40.1500.2269901 Gestió administrativa, registral i
tècnicojurídica.
En quan 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 a la formulació de conclusions escrites: 20%
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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Cinquè.- NOTIFICAR el present Acord als lletrats i procuradors designats a l’acord
Segon i Tercer anteriors, així com al Cap dels Serveis Jurídics-Adm. d'Urbanisme, Sr.
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.”
5. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL
SERVEI D’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D’EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL, DE
PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA I DE L’ASSESSORIA AFECTIVOSEXUAL A L’OFICINA JOVE. EXP. NÚM. 027/2013-CONT.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER.- PRORROGAR el contracte pel període d’un any més (del 15 de juny de 2016
al 14 de juny de 2017) per un import anual de 13.560,00 € (TRETZE MIL CINC-CENTS
SEIXANTA EUROS) exempts d’IVA, distribuïts de la següent manera:
Aplicació 34.3112.2269900 6.644,00 €
Aplicació 08.3271.2279900 2.192,00 €
Aplicació 09.3275.22699
4.724,00 €
SEGON.- Aprovar la minuta de la primera pròrroga del contracte, que s’adjunta com a
Annex.
TERCER.- Notificar aquest acord a ATRA ASSOCIACIÓ amb domicili a Gran de
Gràcia, 239, 1r, 1a, 08012 Barcelona, i CIF G-58219874.
QUART.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.
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, 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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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.”
6. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ
D’EXPEDIENT
19/15-REC
DE
RECLAMACIÓ
DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A LA LLUNA DEL VEHICLE
MERCEDES BENZ SLK AMB MATRÍCULA 5314-FVL A CAUSA DE L’IMPACTE
DELS CARAMELS DE LA COMPARSA EL DIA 2 DE MARÇ DE 2014.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000019/2015-REC instat per CARLOS PEREZ ORTIZ, en
representació de l’interessat amb DNI 36500883 K pels danys ocasionats a la lluna del
vehicle MERCEDES BENZ SLK amb matrícula 5314-FVL, quan circulava pel C.
JOSEP COROLEU, a causa de l’impacte de caramels de la Comparses, en data 2 de
març de 2014, reclamant com a rescabalament una suma de 417,45 Euros.
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:
Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114
Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098
Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals 27/1/15
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.
SETÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
VUITÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
7. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ
D’EXPEDIENT
139/15-REC
DE
RECLAMACIÓ
DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA A LA RAMBLA
PRINCIPAL, 80 PEL MAL ESTAT DEL PAVIMENT EL DIA 7 DE JULIOL DE
2015.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000139/2015-REC instat per LLORENÇ LLUCH MILLAN, en
representació de la interessada, amb DNI 52420209 N pels danys causat en la
caiguda a la rambla Principal, 80, pel mal estat del paviment, reclamant com a
rescabalament una suma de 570,75 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
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Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098
Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals 10/11/15
Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament SIS
MESOS
Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de
l’expedient en el termini establert NEGATIU
QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.
SETÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
VUITÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
8. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ
D’EXPEDIENT
155/15-REC
DE
RECLAMACIÓ
DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A L’HABITATGE DEL
CARRER JOSÉ DE ESPRONCEDA, 28 PER L’ENTRADA D’AIGUA PLUVIAL, A
CAUSA DEL MAL FUNCIONAMENT DEL CLAVEGUERAM DEL CARRER, DES
DE L’ANY 2000.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000155/2015-REC instat pels senyors amb DNI 52428055 i
37597720 respectivament, pels danys causats a l’habitatge del C. JOSE DE
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ESPRONCEDA, 28, per entrada d’aigua del mal funcionament del clavegueram públic
de la Companyia d’Aigües, reclamant com a rescabalament una suma de QUATRE
MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS D’EURO (4589,20
Euros).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:
Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114
Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098
Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals 16/12/15
Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament SIS
MESOS
Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de
l’expedient en el termini establert NEGATIU
QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.
SETÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
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VUITÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
9. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ
D’EXPEDIENT
1/16-REC
DE
RECLAMACIÓ
DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS OCASIONATS A SEU
VEHICLE SEAT EXEO 8240 GWY A CAUSA DEL METRAQUIL·LAT D’UNS
TÒTEMS PUBLICITARIS MANIPULATS PER DOS OPERARIS DE LA BRIGADA
MUNICIPAL A LA RAMBLA EXPOSICIÓ A L’ALÇADA DEL NÚMERO 105, EL
DIA 12 DE GENER DE 2016.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000001/2016-REC instat peI senyor amb DNI 47631354 X,
representat pel seu advocat, Sr. Carlos Pérez Ortiz, per danys al seu cotxe Seat Exeo
8240-GWY a causa de del metraquil·lat d’uns tòtems publicitaris, a la rambla
Exposició, 105, en data 12 de gener de 2016, reclamant com a rescabalament una
suma de VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO
(821.89 Euros).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:
Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114
Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098
Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals 13/1/16
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
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documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.
SETÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
VUITÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
10. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ
D’EXPEDIENT
11/16-REC
DE
RECLAMACIÓ
DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER LESIONS EN UN ULL PER RESTES
DE PODA DE LA RBLA. PRINCIPAL, EL DIA 27 DE GENER DE 2016.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000011/2016-REC instat per la senyora amb DNI 52429528 Q,
per les lesions en un ull per restes de poda de la RBLA. PRINCIPAL, el dia 27 de
gener de 2016.
SEGON. SUSPENDRE la tramitació de l’expedient fins a l’estabilització de les lesions,
que serà comunicada per la interessada.
TERCER. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:
Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114
Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098

11

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals ***
Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament SIS
MESOS
Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de
l’expedient en el termini establert NEGATIU
CINQUÈ. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
SISÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SETÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.
VUITÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
NOVÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
11. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ
D’EXPEDIENT
14/16-REC
DE
RECLAMACIÓ
DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER UNA CAIGUDA A CONSEQÜÈNCIA
DEL TERRA MULLAT DESPRÉS DE LA NETEJA DE CARNAVAL, A LA PL.
SOLER I CARBONELL, EL DIA 9 DE FEBRER DE 2016.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000014/2016-REC instat per la senyora amb DNI 37270341 Z,
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per caiguda a conseqüència del terra mullat després de la neteja de Carnaval, a la PL.
SOLER I CARBONELL, en data 9 de febrer de 2016.
SEGON. SUSPENDRE la tramitació de l’expedient fins el moment de l’estabilització de
les lesions, que serà comunicada per la interessada.
TERCER. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:
Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114
Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098
Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals 11/2/16
Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament SIS
MESOS
Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de
l’expedient en el termini establert NEGATIU
CINQUÈ. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
SISÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SETÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.
VUITÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
NOVÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de
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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
D’INCOACIÓ
D’EXPEDIENT
34/16-REC
DE
RECLAMACIÓ
DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A LA TANCA D’OBRA DE LA
CASA DE L’AV. TORRE DEL VALLÈS, 113, COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA
CAIGUDA D’UN ARBRE, ENTRE ELS DIES 20 I 21 DE NOVEMBRE DE 2015.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000034/2016-REC instat per JOSE MARIA CARRION
SERRANO, en representació de FIATC MÚTUA D’ASSEGURANCES pels danys
causats, reclamant com a rescabalament una suma de 2945,80 Euros.
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:
Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114
Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098
Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals 25/2/16
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.
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SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.
SETÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
VUITÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
13. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ
D’EXPEDIENT
42/16-REC
DE
RECLAMACIÓ
DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A UNA CALDERA PER UNA
PUJADA DE LA PRESSIÓ D’AIGUA, AL CARRER RIU EBRE, 24 C, EL DIA 6
DE DESEMBRE DE 2015.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000042/2016-REC instat per la interessada, pels danys
causats a la caldera, reclamant com a rescabalament una suma de 418,51 Euros.
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:
Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114
Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098
Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals 18/1/16
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Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament SIS
MESOS
Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de
l’expedient en el termini establert NEGATIU
QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.
SETÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
VUITÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
14. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ
D’EXPEDIENT
43/16-REC
DE
RECLAMACIÓ
DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER MOLÈSTIES
CAUSADES PEL FESTIVAL NOVA REGGAE EN LA SEVA EDICIÓ DEL 2015.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000043/2016-REC instat pels interessats amb DNI 15771393
X i 46656579 K respectivament, en els qual formulaven reclamació per responsabilitat
patrimonial contra l’Ajuntament, segons manifesten, per molèsties causades pel
Festival NOVA REGGAE en la seva edició del 2015 a la PDA. FAR DE SANT
CRISTOFOL, 19, reclamant com a rescabalament una suma de 3000 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

16

Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114
Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098
Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals 22/3/16
Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament SIS
MESOS
Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de
l’expedient en el termini establert NEGATIU
QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.
SETÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
VUITÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
15. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE
RESOLUCIÓ
DESESTIMATÒRIA
D’EXPEDIENT
48/13-REC
DE
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER
PROBLEMES EN EL DESAIGUAT DE LA FINCA DE LA RBLA. DE LA PAU, 6-8
COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SEPARACIÓ DE L’ESCOMESA DE
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CLAVEGUERAM DE LA COMPANYIA D’AIGÜES EL DIA 21 DE FEBRER DE
2013.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel
senyor amb DNI 37294288 H, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, donat que, no s’ha provat de manera
inequívoca el nexe causal entre els danys soferts i el funcionament normal o anormal
d’aquesta Administració Pública..
SEGON. Declarar que existeixen elements per determinar que l’avaria en el
clavegueram de la part reclamant sigui imputables a la realització de les obres per part
de l’empresa Qualitat Obres, SL. que executava les obres. Pel que serà en el
procediment que s’entauli entre els reclamants i el contractista on s’haurà de
determinar si procedeix la indemnització, per existir una relació de causa-efecte entre
l’avaria com a conseqüència de la separació de l’escomesa de clavegueram de la part
reclamant i la execució de les obres per part de Qualitat Obres, SL. CIF núm. B61201620, amb domicili social a Barcelona, Passeig de Gràcia 56, 3r A.
TERCER Comunicar aquest acord a la part interessada, a la Companyia d’Aigües de
Vilanova i la Geltrú i a l’empresa Qualitat Obres, SL.
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 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.
CINQUÈ. 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.
SIS. 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.”
16. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE
RESOLUCIÓ
DESESTIMATÒRIA
D’EXPEDIENT
88/13-REC
DE
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA AL
CARRER DOCTOR FLEMING, 40, COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA MANCA DE
PANOTS, EL DIA 30 DE JULIOL DE 2013.
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S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat per la interessada en data 18
de març de 2016 i número de registre 7122 i 7123 contra l’acord de resolució de la
Junta de Govern Local de data 1 de març de 2016.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.
TERCER. L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius
de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció de la notificació corresponent.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
QUART. 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.”
17. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE
RESOLUCIÓ
DESESTIMATÒRIA
D’EXPEDIENT
18/14-REC
DE
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA AL
CARRER VILANOVETA, PER LA MANCA D’UNA REIXA DE CLAVEGUERAM,
EN DATA 14 DE FEBRER DE 2014.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. DESESTIMAR la reclamació de responsabilitat patrimonial de
l’Administració formulada pel senyor amb DNI 52425187 E contra aquest Ajuntament
en data 27 de febrer de 2014.
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
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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.
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.”
18. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE
RESOLUCIÓ
DESESTIMATÒRIA
D’EXPEDIENT
67/14-REC
DE
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A
L’HABITATGE DEL CARRER AIGUA, 177, CAUSATS PER LES ARRELS D’UN
ARBRE DE LA VIA PÚBLICA, EN DATA 6 D’AGOST DE 2013.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel
lletrat Gilbert Cabedo Botella en representació del senyor amb DNI 36503190 M, i la
senyora amb DNI 77107693 D, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per manca
del nexe causal entre els danys soferts i el funcionament normal o anormal de
l’administració pública.
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.”
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19. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE
RESOLUCIÓ
DESESTIMATÒRIA
D’EXPEDIENT
68/14-REC
DE
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A LA
PARADA 8 DEL MERCAT MUNICIPAL DEL CENTRE, A CAUSA DE FILTRACIÓ
D’AIGUA PER LA TEMPESTA DE 4 I 7 DE JULIOL DE 2014.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar la procedència FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
SA, amb DNI G0817140-7, en la quantitat de 1044,20 euros (MIL QUARANTAQUATRE EUROS AMB VINT 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.
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.”
20. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA D’EXPEDIENT 107/14-REC DE
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA AL
CARRER PELEGRÍ BALLESTER, 16-18, A CAUSA DEL MAL ESTAT DEL
VORAVIU, EL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2014.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
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“PRIMER. Desestimar la reclamació presentada pel senyor amb DNI 77261835 M
contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per manca del nexe de causalitat entre la
lesió o danys i el funcionament normal o anormal de les Administracions Públiques.
SEGON. Comunicar el present acord als interessats.
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.”
21. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE
RESOLUCIÓ
DESESTIMATÒRIA
D’EXPEDIENT
28/15-REC
DE
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA AL PAS
DE VIANANTS DE LA RBLA. SALVADOR SAMÀ, 97, A CAUSA DEL MAL
ESTAT DE LA CALÇADA EL DIA 13 DE FEBRER DE 2015.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Desestimar la reclamació presentada per l’interessat, amb DNI 37240486 J,
contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SEGON. Comunicar el present acord als interessats.
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
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interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
22. RECURSOS HUMANS. CREACIÓ DEL LLOC DE TREBALL D’AGENT INTERÍ
DE LA POLICIA LOCAL. EXP. NÚM. 000182/2016-RH.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“Primer.- Aprovar la creació del lloc de treball d’Agent Interí de la Policia Local i la
valoració del lloc C2-17 amb 173 punts, sou brut anual de 24.747,02€, sense
contemplar els complements de caps de setmana, festius, jornada partida o penositat,
que s’abonaran de forma presencial en el cas que es produeixin els fets causants. El
detall dels factors de valoració és el següent:
A112, A121, A21, A32, B11, B22, C12, C21, C31, D10, D222, D321, 1, m, b.
L’estructura salarial del lloc de treball d’Agent Interí amb 173 punts és la següent:
Sou Base C2
Complement Destí 17
Complement Específic
Total

8.462,10€
5.264,84€
10.747,08€
24.474,02€

Segon.- Viabilitat econòmica: el cost d’aquest nomenaments estan contemplats en
l’informe de fiscalització de l’aprovació del Pla Local Ocupació 2016, subvencionat per
la Diputació de Barcelona, i no suposaran cap increment de cost, atès que es va
calcular al preu d’Agent de la Policia Local C2-17 amb 200 punts 31.278,94€. De
manera que amb l’estalvi produït serà possible allargar el nomenament dels agents
interins.
Tercer.- El present acord es convalidarà pel Ple de la Corporació d’acord amb el
procediment legalment establert.”
POLÍTIQUES DE LA CIUTADANIA
23. CULTURA. APROVACIÓ SI ESCAU DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILANOVA I LA GELTRÚ I LA SRA. EULÀLIA SÒRIA BORDES, PER A LA
CESSIÓ DEL FONS DEL DIARI DE VILANOVA. EXP. NÚM. 000107/2016-CUL.
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S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER.- Aprovar el conveni de cessió amb la Sra. Eulàlia Sòria Bordes, per regular
la cessió del fons del Diari de Vilanova, 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.- Aprova la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les
dades
Descripció:
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA SRA.
EULÀLIA SÒRIA BORDES, PER A LA CESSIÓ DEL FONS DEL DIARI DE
VILANOVA
Data:
Signataris:
DIARI DE VILANOVA I AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Objecte:
La col·laboració entre el Diari de Vilanova i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per
cedir el fons del Diari de Vilanova, que s’ubicarà fonamentalment a l’Arxiu Comarcal
del Garraf, de Vilanova i la Geltrú.
Drets i Obligacions:
Per part de Diari de Vilanova
- Cedir a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tot el fons que forma part del Diari de
Vilanova, la relació dels quals s’incorpora com Annex I del conveni.
Per part de l’Ajuntament
- Posar a disposició de la ciutadania tots els materials inclosos en el fons del Diari de
Vilanova, garantint la seva consulta i utilització pública, així com possibilitar la seva
difusió, un cop es realitzi el tractament arxivístic adient.
- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal del
Garraf, estudiarà les fórmules oportunes per realitzar les tasques associades a la
gestió d’aquest fons per tal de garantir la seva conservació, consulta i difusió.
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- Al marge de la ubicació del fons, l’Ajuntament podrà utilitzar-lo per a d’altres
projectes municipals, aliens a l’Arxiu Comarcal del Garraf, sempre i quant aquests
serveixin per garantir la consulta, la difusió i la utilització pública.
Vigència:
La present cessió s’estableix per un període de temps indefinit, no obstant això, si
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú fes un ús incorrecte dels materials cedits, o
incomplís els pactes estipulats en el present document, Diari de Vilanova podrà
recuperar el fons del Diari de Vilanova, i el present acord es considerarà extingit.
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, 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.
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 situacions 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
24. URBANISME. SOL·LICITUD PRESENTADA PER DIAZ IBAÑEZ ASOCIADOS,
SCP, PER A FER OBRES D’ORDENACIÓ I MILLORA DELS ESPAIS
ENJARDINATS I INTEGRACIÓ AL PAISATGE DEL XALET DEL NIN, AL
PASSEIG DE SALVADOR ESPRIU, 1. (208/2014)
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER- CONCEDIR la llicència sol·licitada per DIAZ IBAÑEZ ASOCIADOS, SCP,
J6041519-7, per a fer obres d’ORDENACIÓ I MILLORA DELS ESPAIS ENJARDINATS
I INTEGRACIÓ AL PAISSATGE DEL XALET NIN, situat al passeig de Salvador Espriu,
1, d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic
favorables, amb les següents condicions particulars i generals:
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1.
L’executivitat de la llicència resta condicionada a la preceptiva autorització
d’Adif, i als condicionants que d’aquesta i del Departament de Cultura de la Generalitat
per realitzar el control arqueològic per part d’un tècnic especialitzat.
2.
Caldrà complir amb els condicionats de la resolució d’autorització d’obres en
zona de servitud de protecció i trànsit (RN:AUT2014-01242-B), entre les fites M2-64 i
M2-56:
“1.
Segons el Servei Provincial de Costes a la Demarcació de Costes en
Catalunya del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient s’haurà d’extremar el
cuidat per a que la il·luminació nocturna amb “leds” i fibra òptica no perjudiqui als
insectes i la diversitat ornitològica de la zona.
2.
Segons el Servei Territorial d’Urbanisme de L’Arc Metropolità de Barcelona,
l’atorgament de la llicència queda supeditada a l’executivitat del Pla especial i catàleg
de masies i cases rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, i a les
preceptives autoritzacions d’Adif i del departament de Cultura.
3.
Segons l’informe d’Adif, abans d’iniciar les obres, s’haurà d’obtenir la
corresponent autorització per part d’Adif.
4.
No queden inclosos dins d’aquesta autorització cap tipus de coberta o
cobriment en pèrgoles, umbracles, zona de vestuaris ni banys de nova construcció.
5.
Aquesta autorització, que s’entén sens perjudici de tercers i a salvaguarda del
dret de propietat, no eximeix el seu titular de l’obtenció de qualsevol altra autorització
legalment o reglamentàriament preceptiva.
6.
Les obres objecte d’aquesta autorització s’han de dur a terme d’acord amb la
documentació presentada del peticionari, sense que en cap cas es pugui entendre
que l’autorització inclou unes altres obres, instal·lacions o activitats, les quals, si
s’escau, haurien de ser objecte d’una altra autorització.
7.
Aquesta autorització s’ha d’exercitar en el termini de dos anys, transcorreguts
els quals sense haver-se exercitat, quedarà sense efecte, llevat que el no exercici
sigui imputable a l’administració.
No obstant això, d’acord amb l’article 49 de la Llei 30/1992 règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, a petició del titular i
que motius degudament justificats, es podrà atorgar una pròrroga del termini, que en
cap cas podrà superar la meitat del termini atorgat inicialment.
8.
Cap material o maquinària necessària per dur a terme l’objecte d’aquesta
autorització podrà obstaculitzar l’exercici de les servituds de trànsit i l’accés al mar.
9.
L’òrgan competent en matèria de costes podrà inspeccionar en tot moment
l’execució de les obres per comprovar si s’ajusten a les condicions d’aquesta
autorització.
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10. Finalitzades les obres, el titular de l’autorització presentarà el certificat final
d’obres.
11. Quan del reconeixement final se’n desprengui qualsevol incompliment total o
parcial d’aquesta autorització, s’ordenarà l’adequació de les obres i se sancionarà als
responsables de la infracció.”
3.
Igualment caldrà complir els consideracions marcades a l’informe del
Departament de Cultura, exp. Núm. INV-2615 R/N: 204 K100 N-919:
“Per tal d’evitar la possible incidència sobre el patrimoni arqueològic d’enjardinaments
al Xalet del Nin, és recomanable evitar la plantació d’arbrat i de vegetació directament
sobre el sòl, caldrà prèviament realitzar per part d’un tècnic arqueòleg, sondejos de
2x2 metres al lloc on es projecti la plantació de cadascun dels arbres, per poder
determinar així si les seves arrels poden afectar en el futur restes arqueològiques. En
el cas que aquest sondejos determinin l’existència de restes, caldrà buscar una
ubicació o utilitzar jardineres.
En relació a la vegetació no arbrada, no hi ha inconvenient, en relació al patrimoni
arqueològic, per a la seva ubicació.
En el cas que es projectin instal·lacions de reg en el subsòl, caldrà que l’obertura de
les rases siguin objecte de control arqueològic, per part d’un tècnic especialitzat. En el
cas que es localitzin restes a les rases, caldrà buscar una traça alternativa per a les
mateixes, a fi d’evitar que malmetin el patrimoni arqueològic.”
4.
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.
5.
Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
6.
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.
7.
L’execució d’obres sense disposar de la preceptiva 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 la llicència
corresponent, 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.
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8.
L’execució de l’obra queda condicionada al compliment de les condicions i
requeriments generals per fer obres menors que figuren a continuació. L’incompliment
d’algun d’aquests requeriments o condicions 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, sense perjudici a més de l’establert a l’article 87 de dit Reglament, i
normativa concordant, en matèria de caducitat de les llicències.
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.”
25. URBANISME. SOL·LICITUD PRESENTADA PER MAMMA MIA SUBUR, SL, PER
A AMPLIAR EL LOCAL DE LA PLANTA BAIXA AMB LA COBERTURA DEL
PATI EXISTENT, A LA RAMBLA PRINCIPAL, 83 BXS. (238/2016)
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per MAMMA MIA SUBUR, SL,
per a AMPLIAR EL LOCAL DE LA PLANTA BAIXA AMB LA COBERTURA DEL PATI
EXISTENT, a la rambla Principal, 83 bxs., (Exp.000238/2016-OBR) d'acord amb la
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les
següents condicions particulars i generals:
1. La façana que s’executarà serà la indicada com a “opció C” a la documentació
gràfica portada. Els material d’acabats de les noves fusteries seran de les
mateixes característiques de les ja existent a l’edifici. La nova finestra s’haurà de
separar un mínim de 0,50 m de la mitgera.
2. L’alçada mínima lliure del local ha de ser de 2,50 m.
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
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
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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.
5. 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.
6. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
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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
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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26. URBANISME. SOL·LICITUD PRESENTADA PER EDUARDO MARTÍNEZ
ESTEVEZ, PER A SUBSTITUIR PART DE LA COBERTA DE L’EDIFICI AL
CARRER DE LA LLUNA, 1 (EDIFICI INCLÒS AL P.E.CATÀLEG) (166/2016)
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per Sr. XXXX, per a
SUBSTITUIR PART DE LA COBERTA DE L'EDIFICI (Edifici de Catàleg. Fixa A-26
Casa Sard), situat al carrer de la Lluna, 1. (Exp.000166/2016-OBR), d'acord amb la
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les
següents condicions particulars i generals:
1. L’acabat de la coberta plana serà de les mateixes característiques que les del
terrat pla existent a l’edifici, pel que fa al material ceràmic, mida, format i
col·locació.
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.
4. La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre
el Pla durant el transcurs de l’obra.
5. 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.
6. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
7. 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.
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8. 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.
9. 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.
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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.”
27. URBANISME. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. D160517
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 COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar les
terrasses de la primera planta de l’edifici, al carrer Josep Coroleu, 52 (186/2016)
2. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a legalitzar instal·lació geotèrmica al
carrer Estornells, 6 (256/2016)
3. Sol·licitud presentada per Sr. XXXX, per a fer instal·lació interior de gas al carrer
Talaia, 28 (264/2016)
4. Sol·licitud presentada per PARRÒQUIA DE SANT ANTONI ABAT, per a arranjar
elements escultòrics de la façana a la plaça Sant Antoni Abat. (1202/2015)
5. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reformar la
porteria i reparar i impermeabilitzar la caixa d’escala, al carrer Josep Llanza, 29
(137/2016)
6. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a canviar finestra d’alumini del menjador,
al carrer Casernes, 21 1r.1a. (280/2016)
7. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a arranjar sòcol de
la façana i rebaixar graó de l’entrada al carrer Carlets, 9. (296/2016)

34

8. Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a reformar la cuina i canviar banyera per
plat de dutxa al carrer Pare Garí, 9 àtic 2a. (304/2016)
9. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG,SA, per a connexió de servei de
gas al carrer Talaia, 28 (263/2016)
10. Deixar en suspens la tramitació de la sol·licitud presentada per GAS NATURAL
SDG, SA, per a obrir rasa de 3 m per a connexió de servei de gas al carrer Sant
Felip Neri, 8 (266/2016)
11. Deixar en suspens la tramitació de la sol·licitud presentada per GAS NATURAL
SDG, SA, per a obrir rasa d’1 m per a connexió de servei de gas al carrer
Fuensanta, 19 (270/2016)
12. Deixar en suspens la tramitació de la sol·licitud presentada per GAS NATURAL
SDG, SA, per a obrir rasa de 46 m per a connexió de servei de gas al carrer
Joaquim Mir, 3. (270/2016)
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS
1.
2.

Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a adequar local sense ús comercial, a la
rambla de la Pau, 28 (205/2016)
Sol·licitud presentada per Sra. XXXX, per a instal·lar dos rètols plans al carrer
Recreo, 32. (306/2016)

OBRES PER ADEQUACIÓ I INSTAL·LACIONS DE LOCALS
1. Sol·licitud de GENIESSEN, SL, per a fer obres d’adequació de local per instal·lar
un bar restaurant a la rambla Principal, 2, bxs.2. (301/16)
2. Sol·licitud de Sr. XXXX per fer obres d’adequació de local per instal·lar un bar a la
rambla d’Arnau de Vilanova, 6, bxs. 1. (809/13)
28. URBANISME DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS
PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER
L’INTERESSAT. CP160517
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions prèvies i
declaracions responsables presentades per l’interessat.
OBRES
Obres menors
1. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa al
carrer de l’Aigua, 143-145 3r.1a. (318/2016)
2. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a enrajolar la cuina, a la rambla de la
Pau, 107 3r. 1a. (319/2016)
3. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a canviar rajoles del bany al carrer
Bonaire, 22 (322/2016)
4. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar el bany al carrer Josep
Coroleu, 155 bx.3a. (323/2016)
5. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa a
la plaça Fàbrica Nova, 6 4t.b. (328/2016)
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6. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar la cuina i el bany i canviar
instal·lació elèctrica, a l’avinguda Francesc Macià, 14 (333/2016)
7. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa, a
l’avinguda Francesc Macià, 167 Esc. A 5è 2a. (334/2016)
8. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa a
l’avinguda Francesc Macià, 118 3r.1a. (335/2016)
9. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa, al
carrer Masia Frederic, 22-24 5è2a. (341/2016)
10. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a reformar el bany i la cuina al carrer
Llibertat, 3 3r (342/2016)
11. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a reformar la cuina al carrer Bruc, 6870 2n.1a. (346/2016)
12. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar la cuina al carrer Josep
Coroleu, 151 bxs. 3a. (348/2016)
13. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar la cuina a l’avinguda
Jaume Balmes, 12-14 3r1a. (351/2016)
14. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar rajoles de la cuina al carrer
Urgell, 3 5è 2a, (352/2016)
15. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a enrajolar cuina al carrer Josep
Coroleu, 89 4t 3a. (353/2016)
16. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar banyera per plat de dutxa i
paviment del bany al carrer Roger de Flor, 2 (359/2016)
17. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar la cuina al carrer de les
Sogues, 2 2n.2a. (361/2016)
18. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a reformar la cuina al carrer Pelegrí
Ballester, 16 7è 4a. (364/2016)
19. Comunicació presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a pintar
l’escala de la comunitat i canviar peces trencades a l’entrada, al carrer Marcel·lina
Jacas, 15. (368/2016)
20. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canviar rajoles de la cuina al carrer
Unió, 2 bxs. 1a. (369/2016)
21. Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a reformar la cuina al carrer Gaspar
d’Avinyó, 14 (370/2016)
ACTIVITATS
Innòcues
1.
2.
3.
4.

Declaració responsable presentada per Sra. XXXX, per instal·lar una escola de
costura a la rambla Exposició, 101, bxs. (174/16-ACT)
Declaració responsable presentada per Sra. XXXX per instal·lar una oficina
d’assessoria al carrer Llibertat, 31 (173/16-ACT)
Declaració responsable presentada per Sr. XXXX per instal·lar un centre
d’estètica al carrer de l’Havana, 3, bxs. (175/16-ACT)
Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a instal·lar venda de roba infantil i
taller postpart, a la rambla de la Pau, 56 (125/2016-ACT)

LPCAA
1.

Comunicació prèvia presentada per CONDIS SUPERMERCAT, SA, per canviar
de nom (mateixos socis) el supermercat de l’avinguda Garraf, 21, bxs.1 i 2.
(177/16)
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2.

Comunicació prèvia presentada per CONDIS SUPERMERCAT, SA, per canviar
de nom (mateixos socis) el supermercat de l’avinguda Jaume Balmes, 33
(178/16)

3.

Comunicació prèvia presentada per CONDIS SUPERMERCAT, SA, per canviar
de nom (mateixos socis) el supermercat del carrer del Gas, 11, bxs.. (179/16)

4.

Comunicació prèvia presentada per Sr. XXXX per canviar de nom (de scp a
persona física) el taller de fusteria i serralleria d’alumini del carrer Quixot, 50,
bxs. (165/16)

REPAR
1.
2.
3.

Comunicació presentada per SAMA GTM, SCP, per canviar de nom un bar
restaurant a la rambla Salvador Samà, 62-64, bxs. (162/16)
Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canvi de nom d’un bar a la plaça
de les Cols 7-8 bxs. (96/2016-ACT)
Comunicació presentada per Sr. XXXX, per a canvi de nom de bar al carrer
Bruc, 60-62 bxs. 2a. (159/2016-ACT)

29. MOBILITAT. APROVACIÓ SI ESCAU DELS INGRESSOS EXTRAORDINARIS
PER LA VENDA DE VEHICLES I LA INSTAL·LACIÓ DE MATERIAL I
EQUIPACIÓ ALS QUATRE VEHICLES ASSIGNATS A LES LÍNIES L3 I L4. EXP.
NÚM. 000545/2016-SVI.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. APROVAR un ingrés extraordinari per import de 24.000,00 €, dintre del
contracte de transport urbà de viatgers de l’any 2016 per la venda de quatre vehicles a
Teresa y José Plana, Empresa Plana SL per part de Transports Ciutat Comtal SA.
Aquest ingrés extraordinari no modificarà les subvencions mensuals a compte que
perceben els operadors amb càrrec a la partida de TRANSPORT URBÀ DE
VIATGERS. Les variacions en el dèficit d’explotació que suposi es resoldran en la
liquidació dels serveis de transport de l’any 2016.
SEGON. APROVAR l’adquisició i instal·lació de quatre validadores, pupitres i demés
instal·lacions necessàries per import de 20.476,00 € per a les línies L3 i L4. Aquesta
despesa extraordinària s’incorporarà al pressupost anual de l’any 2016 del servei
prestat per Teresa y José Plana, Empresa Plana SL en l’apartat de despeses a
justificar. Aquesta despesa no modificarà les subvencions mensuals a compte que
percep Teresa y José Plana, Empresa Plana SL amb càrrec a la partida de
TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS. Les variacions en el dèficit d’explotació que
suposi es resoldran en la liquidació del servei de transport de l’any 2016.”
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30. COMPANYIA D’AIGÜES. INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
ALS ABONATS DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ
SAM AMB REBUTS PENDENTS DE LIQUIDACIÓ.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“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 Sr. XXXX i finalitza amb GABINET JURÍDIC GARRAF SL.
SEGON.- Facultar l’Il·lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat del present acord.”
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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