ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 16 DE MAIG
DE 2017
Acta núm. 19
Assistents:
NEUS LLOVERAS I MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GLÒRIA GARCÍA PRIETO
TERESA LLORENS I CARBONELL
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
GISELA VARGAS I REYES
BLANCA ALBÀ PUJOL
SECRETARI GENERAL
MARCEL·LÍ PONS DUAT
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) i la
Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia) d’acord amb l’art. 113 del ROF.
El regidor Sr. GERARD LLOBET I SÁNCHEZ 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 9 DE MAIG DE 2017.
S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de data 9 de maig de 2017 per unanimitat
dels assistents.
2. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR A LA PERSONA
TITULAR DEL NIF XXXX PER ACUMULACIÓ DE CARTRÓ A LA VIA PÚBLICA
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PROCEDENT DE L’ESTABLIMENT SITUAT A LA RAMBLA PRINCIPAL, 75.
EXP. NÚM. 000074/2017-UES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la societat amb NIF XXXX la sanció de multa de setanta-cinc
euros (75 €) per infracció de l’article 25 de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient.
SEGON. REQUERIR a la societat amb NIF XXXX, per tal que s’ingressi a la caixa de
l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies hàbils a comptar
des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta.
TERCER. COMUNICAR que el pagament de la sanció comportarà la terminació del
procediment sens perjudici de presentar els recursos procedents, de conformitat amb
l’article 104.3 de l’Ordenança de Mesures per fomentar el Civisme i la convivència a
Vilanova i la Geltrú.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la persona responsable, fent-li saber que pot
formular al·legacions en el termini de 10 dies, així com els recursos que l’assisteixen.”
3.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE
RESOLUCIÓ
DESESTIMATÒRIA
DE
RECLAMACIÓ
DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA AL CARRER JOAN
D’ÀUSTRIA, EL DIA 6 DE SETEMBRE DE 2014. EXP. NÚM. 86/14-REC.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents ha adoptat el següent:
ACORD
“PRIMER. Desestimar la reclamació presentada pel senyor amb DNI XXXX contra
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SEGON. Comunicar el present acord als interessats.”

4.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. RECTIFICAR L’ERROR MATERIAL, SI
ESCAU DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA SOFERTA A L’AV.
FRANCESC MACIÀ, 147, COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ESTAT DEL
PAVIMENT AL VOLTANT D’UNA TAPA DE REGISTRE DEL GAS, EN DATA 15
D’OCTUBRE DE 2014. EXP. NÚM. 97/14-REC.
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la
senyora amb DNI XXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per manca del
nexe causal entre els danys reclamats i els serveis municipals. Atès que, ha quedat
inequívocament provat que NO ha estat el funcionament normal a anormal dels serveis
públics municipals la causa dels danys reclamats.
SEGON. Revocar i deixar sense efecte l’apartat segon de la part dispositiva d’acord de
la Junta de Govern Local de 6 de novembre de 2016, per l’error material que
comportava una extralimitació en les competències que li son pròpies.
TERCER. Declarar que en tot cas per determinar la responsabilitat de responsabilitat
patrimonial de GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG SA. NIF A-6348589 amb domicili
Plaça del Gas, 108, CP 08003 Barcelona, s’haurà d’entaular per part del particular una
reclamació de responsabilitat patrimonial en la Jurisdicció Civil, i seran els tribunals
d’aquesta jurisdicció els que determini si es donen els pressupostos de la
responsabilitat civil reclamada de part.
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.
SISÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
5.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE
RESOLUCIÓ
DESESTIMATÒRIA
DE
RECLAMACIÓ
DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU COTXE, 8240 GWY,
SEAT EXEO, A CAUSA DEL METACRILAT D’UNS TÒTEMS PUBLICITARIS,
EL DIA 12 DE GENER DE 2016. EXP. NÚM. 1/16-REC.

S’ha retirat aquest punt.
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6.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA PER EXTEMPORÀNIA DE RECLAMACIÓ
DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA A L’ESCENARI DE LA
PL. DE LA VILA DURANT LA FESTA DE LA DIVERSITAT, EL DIA 21 DE MAIG
DE 2016. EXP. NÚM. 67/16-REC.

S’ha retirat aquest punt.
7.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE
RESOLUCIÓ
DESESTIMATÒRIA
DE
RECLAMACIÓ
DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER INUNDACIÓ A LA
PLANTA SOTERRANI DE L’ESTABLIMENT DEL CARRER COL·LEGI, 29-31,
LOCAL 2 I 4, PEL TRENCAMENT D’UNA CANONADA, EL DIA 9 DE
DESEMBRE DE 2015. EXP. NÚM. 139/16-REC.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per
l’EQUIP CALSERRA, SL, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”
8.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A
L’AVINGUDA CUBELLES CANTONADA CARRER DOCTOR FLEMING, EL DIA
16 DE DESEMBRE DE 2016. EXP. NÚM. 37/17-REC.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Desestimar la reclamació presentada pel senyor amb DNI XXXX contra
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per manca de proves suficients.
SEGON. Comunicar el present acord als interessats.”
ALCALDIA I PROTOCOL
9.

ESTADISTICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA INSTRUCCIÓ DE SERVEIS
PER A LA GESTIÓ DE TRÀMITS RELATIUS AL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS PER L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA.
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER .- Aprovar la Instrucció de serveis per a la gestió de tràmits al padró
municipal d’habitants. (Document ANNEX)
SEGON.- Traslladar la Instrucció de Serveis, a totes les persones de l’Ajuntament que
realitzin tasques de consulta i actualització de dades del Padró Municipal d’Habitants.”
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
10. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚMERO F/2017/10. EXP. NÚM.
10/2017/EINT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2017/10.
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2017/10.
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al
pagament de dites despeses.”
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
11. IMET. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A
L’ACTUACIÓ “APROPEM-NOS” I ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET. EXP.
NÚM. 000006/2017-EDT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Acceptar la concessió de l’ajut econòmic per valor de 18.762,34.- €
(DIVUIT MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS) de la Diputació de Barcelona, corresponent al Recurs “ESTRUCTURES
BÀSIQUES DELS SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ MUNICIPALS” per a l’actuació
“APROPEM-NOS”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
SEGON.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), com a ens
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i
desenvolupa les polítiques actives d’educació, la realització del següent servei, objecte
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de la proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
RECURS

Actuació

ESTRUCTURES
BÀSIQUES
DELS
SERVEIS
LOCALS
D’OCUPACIÓ
MUNICIPALS

APROPEM-NOS

TIPUS DE
RECURS

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ

Ajut econòmic

18.762,34.- euros

La realització d’aquest servei per part de l’IMET, s’efectuarà d’acord amb els següents
termes :
- EXECUCIÓ :
L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a l’ajut econòmic en el període
comprés entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017, en el marc de la
convocatòria del Catàleg de serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019".
- JUSTIFICACIÓ :
1. La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés
entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017.
2. Els destinataris disposen, com a màxim, fins al 31 de març de 2018 per a
justificar les despeses. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat la
justificació, per decret de la Presidència delegada de l'àrea corresponent s'ha de
requerir als destinataris per a que en el termini improrrogable de quinze dies des
de l'endemà de la notificació la presentin, amb l'advertiment que, de no fer-ho, es
procedirà a la revocació de l'ajut.
TERCER.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada
en el punt primer d’aquest acord.”
12. IMET. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A
L’ACTUACIÓ “ESPAI OPORTUNITAT” I ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET.
EXP. NÚM. 000007/2017-EDT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Acceptar la concessió de l’ajut econòmic per valor de 27.967,61.- € (VINTI-SET MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS) de
la Diputació de Barcelona, corresponent al Recurs “PROJECTES ESPECÍFICS PER A
LA DINAMITZACIÓ DEL MERCAT DE TREBALL LOCAL” per a l’actuació “ESPAI
OPORTUNITAT”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
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SEGON.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), com a ens
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i
desenvolupa les polítiques actives d’educació, la realització del següent servei, objecte
de la proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
RECURS

Actuació

PROJECTES ESPECÍFICS PER A LA
DINAMITZACIÓ DEL MERCAT DE
TREBALL LOCAL

ESPAI
OPORTUNITAT

TIPUS DE
RECURS

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ

Ajut econòmic

27.967,61.- euros

La realització d’aquest servei per part de l’IMET, s’efectuarà d’acord amb els següents
termes :
- EXECUCIÓ :
L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a l’ajut econòmic en el període
comprés entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017, en el marc de la
convocatòria del Catàleg de serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019".
- JUSTIFICACIÓ :
1.

La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés
entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

2.

Els destinataris disposen, com a màxim, fins al 31 de març de 2018 per a
justificar les despeses. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat la
justificació, per decret de la Presidència delegada de l'àrea corresponent s'ha de
requerir als destinataris per a que en el termini improrrogable de quinze dies des
de l'endemà de la notificació la presentin, amb l'advertiment que, de no fer-ho, es
procedirà a la revocació de l'ajut.

TERCER.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada
en el punt primer d’aquest acord.”
13. IMET. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER A
L’ACTUACIÓ “TRÀNSIT” I ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’IMET. EXP. NÚM.
000008/2017-EDT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Acceptar la concessió de l’ajut econòmic per valor de 12.832,12.- €
(DOTZE MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS) de la
Diputació de Barcelona, corresponent al Recurs “PROJECTES ESPECÍFICS PER A
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LA DINAMITZACIÓ DEL MERCAT DE TREBALL LOCAL” per a l’actuació “TRÀNSIT”,
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
SEGON.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), com a ens
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i
desenvolupa les polítiques actives d’educació, la realització del següent servei, objecte
de la proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
RECURS

Actuació

TIPUS DE
RECURS

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ

PROJECTES ESPECÍFICS PER A LA
DINAMITZACIÓ DEL MERCAT DE
TREBALL LOCAL

TRÀNSIT

Ajut econòmic

12.832,12.- euros

La realització d’aquest servei per part de l’IMET, s’efectuarà d’acord amb els següents
termes :
- EXECUCIÓ :
L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a l’ajut econòmic en el període
comprés entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017, en el marc de la
convocatòria del Catàleg de serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019".
- JUSTIFICACIÓ :
1.

La justificació ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés
entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

2.

Els destinataris disposen, com a màxim, fins al 31 de març de 2018 per a
justificar les despeses. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat la
justificació, per decret de la Presidència delegada de l'àrea corresponent s'ha de
requerir als destinataris per a que en el termini improrrogable de quinze dies des
de l'endemà de la notificació la presentin, amb l'advertiment que, de no fer-ho, es
procedirà a la revocació de l'ajut.

TERCER.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada
en el punt primer d’aquest acord.”
TERRITORI I ESPAI URBÀ
MEDI AMBIENT
14. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTUACIONS PUNTUALS
ESTRATÈGIQUES DEL PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS (PPI) DE 2016 A EXECUTAR EN 2017, EN EL MARC DEL
CONVENI PER A LA GESTIÓ I EXECUCIÓ DELS PLANS DE PROGRAMA
DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
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FORESTALS ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AGRUPACIÓ DE
DEFENSA FORESTAL ADF GARRAF I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA
GELTRÚ. EXP. NÚM. 000042/2016-AMB.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Aprovar l’execució de les actuacions puntuals estratègiques previstes
en el Pla de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) de 2016 i prorrogades pel 2017,
per un import de MIL CENT EUROS (1.100 €) IVA inclòs que s’haurà de fer efectiu a
l’Agrupació de Defensa Forestal ADF GARRAF, amb CIF G66226119. Aquest
import representa un 20% del cost total de l’actuació i anirà a càrrec de la partida
42.1723.210000 Manteniment d’espais naturals, del capítol II del pressupost ordinari
de l’any 2017 del Servei de Medi Ambient. El 80% restant (4.400 €) correspon a
l’aportació de la Diputació de Barcelona.
SEGON.- Notificar el present acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis
Forestals (OTPMIF) de la Diputació de Barcelona, a l’ADF Garraf i al departament
d’Intervenció d’aquest Ajuntament.”
URBANISME
15. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. SOL·LICITUD PRESENTADA PER DANIEL
RICARDO ESCARRA FORSTER, PER A FER DIVISIÓ HORITZONTAL EN
EDIFICI PLURIFAMILIAR PB+2PP, A LA RBLA. SALVADOR SAMA, 101 EXP.
NÚM. 000150/2017-OBR.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència sol·licitada per D. R. E. F., per a FER DIVISIÓ
HORITZONTAL EN EDIFICI PLURIFAMILIAR PB+2PP, a RBLA. SALVADOR SAMA,
101, d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic
favorables amb les següents condicions particulars i generals:
1.

Una vegada efectuada la divisió de l’edifici en qüestió la descripció és la següent:
Entitat 1: Habitatge en planta baixa de 87 metres quadrats de superfície útil amb
façana a la Rambla Salvador Samà.
Entitat 2: Habitatge en planta primera de 94 metres quadrats de superfície útil amb
façana a la Rambla Salvador Samà.
Entitat 3: Habitatge en planta segona de 94,40 metres quadrats de superfície útil
amb façana a la Rambla Salvador Samà.

2.

Les connexions a les xarxes de serveis que s’hagin de modificar a conseqüència de
la variació de parcel·lació aniran a càrrec del propietari.
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3.

La llicència queda condicionada al compliment dels requeriments generals per fer
parcel·lacions i divisions horitzontals, que es detallen a continuació. L’incompliment
d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la llicència, d’acord
amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de tercer,
segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, així
com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils
o penals en l’exercici de les seves activitats.
2. No s’entendrà concedida la llicència fins el moment en què no es faci efectiu l’import
de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de l’ajuntament.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”
16. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA.
D170516
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 J. M. A., per a fer obertura de forats a façana i reparar-la,
al C. Sant Francesc, 13 (exp.000254/2017-OBR)
2. Sol·licitud presentada per FUNDACIÓ CASA D’EMPARA, per a restaurar vitrall
núm. 5 de la façana de l’església, a la Rbla. Josep Tomàs Ventosa, 20
(exp.000410/2017-OBR)
3. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. JARDI, 69-71, per rehabilitar planta
coberta plana i accessible en l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, al C. Jardí, 69-71
(exp.000467/2017-OBR)
4. Sol·licitud presentada per J. V. A., per a distribuir interior de l’habitatge i enderrocar
els envans del rebedor, cuina i sala-menjador de l’habitatge, al C. Josep Coroleu,
103 4-2 (exp.000478/2017-OBR)
5. Sol·licitud presentada per CONVENTO DE LAS RELIGIOSAS CLARISAS DE LA
DIVINA PROVIDENCIA, per a substituir forjat de la coberta afectat per tèrmits, al
C. Providència, 1 (exp.000490/2017-OBR)
6. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. PROVIDENCIA, 72, per posar sòcol a la
part baixa de la façana fins a 60 cm. d’alçada i pintar la resta de la façana fins a 2
metres, al C. Providència, 72 (exp.000494/2017-OBR)
7. Sol·licitud presentada per COM. PROP. MANUEL TOMAS, 40, per a reparar la
coberta i els balcons de l’edifici plurifamiliar, al C. Manuel Tomás, 40
(exp.000498/2017-OBR)
8. Sol·licitud presentada per J. R. P., per rehabilitar l’estructura de l’habitatge
individual situat en la primera planta de l’edifici plurifamiliar, al C. Unió, 39 1
(exp.537/2017-OBR)
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9. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA, per a obrir rasa
d’1M per a connexió de servei de gas, al C. Aixada, 33 (exp.000910/2015-OBR)
10. Sol·licitud presentada per I. S. T., per fer instal·lació interior de gas, al C. Aixada,
33 (exp.000911/2015-OBR)
11. Declarar innecessària la divisió horitzontal sol·licitada per F. M. C., per a l’edifici
plurifamiliar entre mitgeres de PB+3PP, situat al carrer Ferrer i Vidal, 59.
(294/2017)
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS
1. Sol·licitud presentada per SCHMERSAL IBERICA, SL, per fer adequació de dues
naus industrials per a instal·lar un magatzem i oficines per a una empresa de
distribució de material electromecànic, naus 4 i 5, a la Rbla, Països Catalans, 12
Bxs. 04 IMA-02 (exp.000262/2017-OBR)
2. Sol·licitud presentada per ENCUENTRO MODAS, SL, per a fer l’adequació del
local per a botiga de roba, a la Rbla. Principal, 99 (exp.000420/2017-OBR)
3. Sol·licitud presentada per OD FRANQUICIAS, SLU, per reformar l’interior del local,
a la Pl. Soler i Carbonell, 7 bxs. 01 (exp.000492/2017-OBR)
4. Sol·licitud presentada per JOYERIA TOUS, SA, per a fer adequació de local
comercial destinat a joieria, a la Rbla. Principal, 88-90 Bxs. B (exp.000508/2017OBR)
17. LLICENCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE
COMUNICACIONS
PRÈVIES
I
DECLARACIONS
RESPONSABLES
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP170516
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions prèvies i
declaracions responsables presentades per l’interessat.
OBRES
Primeres ocupacions
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicació presentada per G. A. A., per primera ocupació de habitatge
unifamiliar en tester de PS+PB+1PP+PSC, al C. Joan Ricart, 55
(exp.001131/2016-OBR)
Comunicació presentada per J. L. R., per primera ocupació per habitatge
unifamiliar aïllat de PB+PP, al C. Lilas, 26 (exp.000308/2017-OBR)
Comunicació presentada per D. C. L., per primera ocupació per l’ampliació en
alçada de l’habitatge unifamiliar aïllat, al C. Rasot, 37 (exp.000317/2017-OBR)
Comunicació presentada per LIDL SUPERMERCADOS, SAU, per a primera
ocupació del local per a instal·lar un supermercat, a la Rda. Europa, 59
(exp.000358/2017-OBR)
Comunicació presentada per J. R. G., per primera ocupació de habitatge
unifamiliar entre mitgeres, al C. Aigua, 184 (exp.000441/2017-OBR)
Comunicació presentada per F. P. B., per primera ocupació per canvi d’ús de
local a habitatge, al C. Col·legi, 29-31 1-2 (exp.000458/2017-OBR)

Obres menors
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1.

Comunicació presentada per MOTOR MUNICH, SAU, per a fer una neteja previa
del local, a la Av. Eduard Toldrà, 69 (exp.000471/2017-OBR)

ACTIVITATS
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Declaració responsable d’obertura presentada per CETEB 2013, SL, per
instal·lar una activitat de cessió d’espais (coworking) per a empreses, a la plaça
Enric Cristòfol Ricart, 11. (111/17)
Declaració responsable d’obertura presentada per HEALTY JUICES, SLU, per
instal·lar una oficina d’una empresa de distribució de sucs a la ronda Ibèrica,
151, bxs.1. (132/17) (local compartit)
Declaració responsable d’obertura presentada per STAR HOUSES AND
PARTNERS, SL, per instal·lar una oficina immobiliària a la ronda Ibèrica, 151.
(133/17) (local compartit)
Declaració responsable d’obertura presentada per PISA TEXTIL, SL, per
instal·lar una activitat de venda d’articles de decoració a la rambla Principal, 126.
(105/17)
Declaració responsable d’obertura presentada per J. F. V. R. per instal·lar un
despatx d’arquitectura al carrer de la Llibertat, 69, 1er. (108/17) (local compartit)
Declaració responsable d’obertura presentada per J. L. F. M., per instal·lar un
despatx d’arquitectura al carrer Llibertat, 69, 1er. (107/17) (local compartit)
Declaració responsable d’obertura presentada per A. S. G. per instal·lar una
barberia al carrer de l’Ancora, 14. (110/17)
Declaració responsable d’obertura presentada per M. G. D. per instal·lar una
botiga de venda de roba al carrer de Sant Sebastià, 19. (112/17)
Declaració responsable d’obertura presentada per ANEM A TREBALLAR, SCP,
per instal·lar una activitat de venda de roba per a treballar al carrer Tetuán, 8.
(120/17)
Declaració responsable d’obertura presentada per M. P. H. per instal·lar una
activitat d’arranjament de roba al carrer del Doctor Zamenhof, 23, local 13.
(115/17)
Declaració responsable d’obertura presentada per R. M. S. B. per instal·lar un
centre d’estètica al carrer de la Llibertat, 137, local 15. (118/17)

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA. Llei 16/15
12.

Comunicació prèvia d’obertura presentada per PROYECTOS GENERALES
PROTECCIÓN Y SERVICIOS, SL, per instal·lar un taller d’instal·lacions sistemes
de seguretat contra incendis al carrer Masia d’en Notari, 16. (94/17)

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA. LPCAA
13.
14.
15.

Comunicació prèvia d’obertura presentada per ESPARTAF 2015, SL, per canviar
de nom una serralleria al carrer Masia en Notari, 8. (7/16)
Comunicació prèvia d’obertura presentada per A. V. B. per canvi de nom d’una
activitat d’elaboració i venda de pa i pastisseria al carrer de Sant Joan, 27.
(117/17)
Comunicació prèvia de canvi de nom presentada per PETRO RIBES, SL per
canvi de nom d’una activitat d’oficines, magatzem i taller de reparació i
manteniment de vehicles a la Av. Eduard Toldrà, 60. (137/17)
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VARIS
-

Creperia, sense sortida de fums, rbla. Pau, 5

18. PROJECTES I OBRES. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE
NOUS TANCAMENTS DE LA COBERTA DE LA SALA INFORMALISTES A LA
BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER. EXP. NÚM. 000012/2017-PUR.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Primer.- Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu municipal d’obres
“Nous tancaments de la coberta de la Sala Informalistes a la Biblioteca Museu
Víctor Balaguer” de Vilanova i la Geltrú, que conté l’Estudi de Seguretat i Salut,
redactat per part de l’arquitecta municipal senyora Anabel Fuentes Montiel, amb un
pressupost de noranta-dos mil tres-cents setanta-set euros amb seixanta nou cèntims
(92.377,69€) sense IVA, més dinou mil tres-cents noranta-nou euros amb trenta-un
cèntims ( 19.399,31€) del 21 per cent de l’IVA fan un pressupost per contracte de cent
onze mil set-cents setanta-set euros ( 111.777,00 €) amb l’IVA inclòs .
Segon.- Aquest import es farà efectiu, quant a 70.000 euros amb càrrec a la partida
50,9330,63203 i quant a 41.777 euros amb càrrec a la partida 50,9330,63204 del
pressupost vigent.
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de
l’ajuntament.”
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de
conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò
que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en
que porti incorporat l’informe jurídic.

URGÈNCIES
POLÍTIQUES DE LA CIUTADANÍA
19.

CULTURA. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL 37È FIMPT (FESTIVAL
INTERNACIONAL DE MÚSICA POPULAR I TRADICIONAL. EXP. NÚM.
000098/2017-CUL.
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents ha adoptat els següents:
ACORDS
“PRIMER. Aprovar el pressupost de 90.000€ pel 37è FIMPT (Festival Internacional de
Música Popular Tradicional) que tindrà lloc del 16 al 18 de juny de 2017 a Vilanova i la
Geltrú.
SEGON. Destinar la quantitat de 50.000€ a càrrec de l’aplicació pressupostària
31.3340.2260903 (FIMPT i oficina música popular i tradicional).
TERCER. Per decret de l’alcaldessa o de la regidora delegada en matèria de cultura,
es podrà variar el contingut de la programació, quan així es consideri convenient per a
l’interès públic.
QUART. Autoritzar la disposició de la quantitat de NOU MIL CENT VINT-I-CINC
EUROS (9.125,00 €) a l’habilitat del departament de Cultura FRANCESC JASANADA
MONTESINOS, en concepte de Pagaments a Justificar. Aquesta quantitat és part
integrant dels 50.000,00 € i s’ha d’utilitzar per a fer front a les despeses que
requereixen un pagament inajornable, segons el següent detall:
-

Boban Markovic Orkestar – 6.000,00 €
Firasac –
400,00 €
Càterings –
925,00 €
Dietes –
1.800,00 €”

PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
20.

PROMOCIÒ ECONÒMICA. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA REALITZACIÓ
D’UN ESTUDI PER A LA COMERCIALITZACIÓ PESQUERA. EXP. NÚM.
00126/2017-DES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents ha adoptat el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar el pressupost presentat per l'empresa FUNDACIÓ ENT amb CIF
G65444242 per al suport tècnic per impulsar una millor comercialització i traçabilitat
dels productes pesquers de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú que
inclou l'assistència a reunions i redacció del projecte i que es presentarà als fons
econòmics europeus en la convocatòria 2018, per un import total de 2.125 € (exclòs
d'IVA). Aquesta despesa anirà amb càrrec a la partida 10.4330.2279902 Promoció
empresarial.
SEGON. Notificar aquest acord als interessats.”
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Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.15 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general.

Neus Lloveras Massana

Marcel·lí Pons Duat
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