ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE 26 DE JUNY DE 2018
Acta núm. 25
Assistents:

NEUS LLOVERAS I MASSANA
OLGA ARNAU SANABRA
BLANCA ALBÀ PUJOL
JORDI MEDINA ALSINA
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
ADELAIDA MOYA TAULÉS
SECRETARI L
MARCEL·LÍ PONS DUAT
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ

Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació), la
Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia) i el Sr. EDUARD GUTIERREZ ONATE
(Assessor ERC), d’acord amb l’art. 113 del ROF.
La reunió s’efectua en primera convocatòria
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions
respectives, s’adopten els acords següents:
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
SECRETARIA GENERAL
1.

FÉ PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 DE
JUNY DE 2018.

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 19 de juny de
2018.
2.

CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
OBERTURA
DEL
PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ
PER
A
LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT D’ELECTRÒNICA
(SWITCHING) DE LA XARXA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA
GELTRÚ. NÚM. EXP. 000022/2018-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment d’adjudicació
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mitjançant procediment obert simplificat, i el plec de clàusules administratives particulars i
tècniques per a la contracte de serveis de manteniment d’elements d’electrònica
(switching) de la xarxa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159
de la LCSP, per un període d’un any, prorrogable per 1 any més per períodes anuals,
amb un pressupost base de licitació anual de ONZE MIL EUROS (11.000 €) més DOS
MIL TRES-CENTS DEU EUROS (2.310 €) corresponent al 21% d’IVA, que fan un total
de TRETZE MIL TRES-CENTS DEU EUROS (13.310 €).
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a la partida pressupostaria número 21.9204.21603, Manteniment xarxa de
telecomunicacions, del pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en
els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte.
La quantitat prevista pel 2018, en previsió que es produeixi l’inici del contracte l’1 de
setembre de 2018 és de 3.666,66€ de base imposable més 769,99€ corresponent al
21% d’IVA, que fan un total de 4.436,66€ (QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRENTASIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS).
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada
exercici pressupostari.
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”.
3.

CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
OBERTURA
DEL
PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ
PER
A
LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT I GESTIÓ
DELS RESIDUS DE FIBROCIMENT DEL MUNICIPI DE VILANOVA.
NÚM. EXP. 000023/2018-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORDS
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment d’adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat, i el plec de clàusules administratives particulars i
tècniques per a la contracte de serveis de recollida, transport i gestió dels residus de
fibrociment del municipi de Vilanova i la Geltrú.
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159
de la LCSP, per un període d’un any, prorrogable per 1 any més, amb un pressupost
base de licitació anual de SETZE MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS (16.215,00 €),
més MIL SIS-CENTS VINT-I-UN AMB CINQUANTA EUROS (1.621,50 €) corresponent
al 10% d’IVA, que fan un total de DISSET MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS AMB
CINQUANTA EUROS (17.836,50 €)
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TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a la partida pressupostaria número 53.162.2270000 del pressupost vigent i
a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin
a la durada del contracte.
La quantitat prevista pel 2018, en previsió que es produeixi l’inici del contracte l’1
d’octubre de 2018 és 4.053,75 € de base imposable, més 405,37 corresponent al 10%
d’IVA, que fan un total de 4.459,12 € (QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTANOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS).
Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, aquest es
finançarà amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries que s’habilitin.
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada
exercici pressupostari.
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”.
4.

CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE REDACCIÓ DE L’AVANÇ DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
NÚM. EXP. 000012/2016-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Excloure al licitador Sr. A. G. N..
SEGON.- Adjudicar a l’empresa CASTIÑEIRA-COROMINAS-SABATÉ SCP (CCRS SCP) , amb NIF
J-58948266, el contracte del servei de redacció de l’Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) de Vilanova i la Geltrú, per un període de dos anys, amb l’import total de 90.000€ de base
imposable i 18.900€ corresponents a un 21% d’IVA que fan un total de 108.900€ (CENT VUIT MIL
NOU-CENTS EUROS).
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 40.1510.2269901 (Revisió POUM) del pressupost del 2018 i a les
aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la finalització del
contracte, a raó de mesos vençuts, desglossat de la manera següent:
Exercici 2018: 17.000 € de base imposable més 3.570€ corresponents al 21% d’IVA que
fan un total de 20.570€ (VINT MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS).
Exercici 2019: 50.500€ de base imposables més 10.605€ corresponents al 21€ d’IVA que
fan un total de 61.105€ (SEIXANTA-UN MIL CENT CINC EUROS).
Exercici 2020: 22.500€ de base imposable més 4.725€ corresponents al 21% d’IVA que fa
un total de 27.225€ (VINT-I-SET MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS).
Tal i com es preveu a la clàusula 20 del Plec de clàusules administratives particulars el
pagament s’efectuarà segons els percentatges següents:
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Segons la clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars el contractista tindrà 3
mesos per completar la Fase 0, 9 mesos per completar la Fase 1, 8 mesos per completar la Fase
2 i 3 mesos per completar la Fase 3.
QUART.- Notificar l’adjudicació a CASTIÑEIRA-COROMINAS-SABATÉ SCP (CCRS SCP)
perquè formalitzin el contracte en el termini de no superior a 15 dies hàbils següents a aquell en
què rebi la notificació de l’adjudicació del contracte, previ pagament de la taxa de formalització
del contracte de documents administratius, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 7, article 6,
epígraf 8.
CINQUÈ.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i, comunicar la formalització
del contracte, al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
SISÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu la clàusula 30 del Plec de
Clàusules Administratives particulars, al coordinador general de l’àrea de territori i espai urbà de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SETÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1.
VUITÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents siguin
necessaris per a executar el present acord.”.

5.

CONTRACTACIÓ. APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL SERVEI
D’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE CONSUM DE DROGUES
DE
L’AJUNTAMENT
DE
VILANOVA
I
LA
GELTRÚ.
NÚM. EXP. 000019/2014-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte el contracte del
servei d’execució del programa de prevenció de consum de drogues de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, per un període d’un any (de l’1 de juliol de 2018 al 30 de juny de 2019),
amb l’empresa ATRA ASSOCIACIÓ amb CIF G58219874, per un import màxim anual de
16.128,00 €, exempt d’IVA.
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2018 és de 8.064 € de base
imposable, i la resta anirà a càrrec del pressupost de l’exercici del 2019.
SEGON.- Aprovar l’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es
continuarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària de la partida Prevenció de la Salut
34,3112,2269900 del pressupost de 2018 i a la partida equivalent del 2019.
TERCER.- Aprovar la minuta de la segona pròrroga del contracte que s’adjunta com a
Annex.
QUART.- Notificar l’adjudicació a l’empresa ATRA ASSOCIACIÓ, i publicar-ho al Registre
de Contractes Públics.
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CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”.
6.

PATRIMONI. APROVAR EL DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ D’US TEMPORAL
D’ÚN LOCAL MUNICIPAL UBICAT AL CENTRE CÍVIC DE LA GELTRÚ, PLAÇA
DELS ALUMNES OBRERS S/N, A L’AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ
TRIBUTÀRIA (ADMINISTRACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ) PER LA
CAMPANYA
DE
LA
DECLARACIÓ
DE
LA
RENDA
2017.
NÚM. EXP. 17/2018/ePAT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar la cessió temporal a favor de l’AEAT Administració de Vilanova i la
Geltrú, mitjançant llicència d’ús privatiu que no comporta transformació d’un local de
domini públic municipal en planta baixa, ubicat al Centre Cívic de la Geltrú, Plaça dels
Alumnes Obrers s/n, per destinar-lo a oficina d’atenció al contribuent durant la
campanya de la Renda 2017, del dia 26 d’abril al 9 de juliol de 2018, ambdós inclosos,
d’acord amb el Conveni que s’adjunta.
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 art. 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. L´ús privatiu s’ajustarà a les condicions de la minuta de document de
formalització que s’adjunta i aprova com a ANNEX 1, del present acord.”.
7.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL NIE XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 € PER
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER
SATISFER LES SEVES NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA VIA PÚBLICA,
EN DATA 31/08/2017. NÚM. EXP. 000716/2017-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXX la sanció de multa de tres cents
euros (300 €) per infracció de l’article 45 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 la persona titular del NIE 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. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
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8.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 € PER
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER
SATISFER LES SEVES NECESSITATS FISIOLÒGIQUES A LA VIA PÚBLICA,
EN DATA 27/10/2017. NÚM. EXP. 000720/2017-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de tres cents
euros (300 €) per infracció de l’article 45 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 la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté
les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
9.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, LA SANCIÓ DE MULTA DE 400 € PER
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 52 DE LA LLEI 13/2014, DE 30 OCTUBRE
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 05/12/2017.
NÚM. EXP. 000749/2017-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del XXXX, la sanció de multa de quatre cents
euros (400 €) per infracció de l’article l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre
d’accessibilitat.
SEGON: REQUERIR la persona titular del XXXX, perquè faci efectiu el pagament de la
sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les
condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
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10.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS IMPOSAR A
L’ACTIVITAT COMERCIAL AMB NIF B6442404 LA SANCIÓ DE MULTA DE 300
€, PER DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES, PER
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 23.3.H) DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER
DEIXAR CARTRONS A LA VIA PÚBLICA I FORA DELS CONTENIDORS, EN
DATA 20/09/2017. NÚM. EXP. 000756/2017-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per l’activitat comercial
amb NIF B6442404.
SEGON: IMPOSAR a l’activitat comercial amb NIF B6442404, la sanció de multa de tres
cents euros (300 €) per infracció de l’article 23.3h) de l’Ordenança de Mesures per a
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú.
TERCER: REQUERIR l’activitat comercial amb NIF B6442404, perquè faci efectiu el
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament,
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
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.
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
11.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 450 € PER
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 73.3 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER
CAUSAR MOLÈSTIES ALS VEÏNS COM A CONSEQÜÈNCIA DELS LLADRUCS
DELS SEUS GOSSOS, EN DATA 01/07/2017. NÚM. EXP. 000766/2017-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de quatre
cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 73.3 de l’Ordenança de Mesures
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a
l’expedient.
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SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté
les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
12.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 €
PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 25.1 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER
DEIXAR UNA BOSSA DE LES ESCOMBRARIES DINS D’UNA PAPERERA, EN
DATA 20/11/2017. NÚM. EXP. 000019/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de tres cents
euros (300 €) per infracció de l’article 25.1 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 la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté
les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
13.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 751 € PER
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 24.2 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER NO
RETIRAR LES DEPOSICIONS DEL SEU GOS DE LA VIA PÚBLICA,
PREVI
REQUERIMENT
DELS
AGENTS,
EN
DATA
31/08/2017.
NÚM. EXP. 000059/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de set cents
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 24.2 de l’Ordenança Municipal sobre
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté
les condicions i terminis per complir el requeriment.
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La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
14.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA DE 1.200.02 €,
PER DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES, PER
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 20 I 95.1 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER
PINTAR GRAFFITIS A DIVERSOS LLOCS DE LA CIUTAT I NEGAR-SE A
COL·LABORAR AMB ELS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL QUAN LLI VAN
REQUERIR QUE LA DOCUMENTACIÓ PER IDENTIFICAR-LA, EN DATA
08/03/2017. NÚM. EXP. 000095/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular
del DNI XXXX.
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de sis cents
euros (600 €) per infracció de l’article 20 de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient.
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de sis cents
euros (600 €) per infracció de l’article 95.1 de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient.
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de mil
dos cents euros amb dos cèntims (1.200,02 €).
QUART: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté
les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
SETÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
INTERVENCIÓ
15.

APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUMERO F/2018/19. NÚM. EXP.40/2018/eINT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2018/19
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2018/19
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament
de dites despeses.”
TRESORERIA
16.

GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE
REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA EL DECRET, DE DATA 24-04-2018, QUE
ACORDAVA LA DEVOLUCIÓ DEL RECÀRREC EXTEMPORANI DE L’IMPOST
SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA, LIQUIDACIÓ NÚMERO 202469477 . NÚM. EXP. 000439/2018-GES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Desestimar el Recurs de Reposició interposat per J. M. S. B., amb NIF XXXX, contra el
Decret de la Regidora delegada, de data 24 d’abril de 2018.”.
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
PROMOCIÓ ECONÒMICA
17.

MERCATS. APROVAR L’ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS PER A
L’EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA, MITJANÇANT OCUPACIÓ
TEMPORAL DE L’ESPAI PÚBLIC ALS MERCADALS.NÚM. EXP. 4/2018/eDES,

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. APROVAR l’adjudicació de les autoritzacions per la venda en els mercats no
sedentaris del barri de Mar, que se celebra els divendres, i a la Collada, que se celebra
els diumenges, segons la següent relació:
DNI
XXXX

GRUP
01

PRODUCTE
Rostisseria

METRES
6

SEGON. AUTORITZAR al regidor delegat de la subàrea de Projecció de ciutat per la
signatura i formalització dels documents adients en relació als punts anteriors.
TERCER. Notificar aquest acord a les persones interessades.”.
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POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
SERVEIS SOCIALS
18.

APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ
BANCÀRIA "LA CAIXA" I L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PEL
PROGRAMA CAIXAPROINFÀNCIA. NÚM. EXP. 487/2018/eAJT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Fundació Bancària "La Caixa" i
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel programa caixaproinfància que s’adjunta com
annex I.
SEGON. Aquest conveni de col·laboració no suposa un cost econòmic per a
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
TERCER. Publicar aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al web,
al Registre de Convenis de cooperació i col·laboració de la Generalitat i al portal de
Transparència.
QUART. Aprovar la fitxa del conveni. (s’haurà de seguir el model que apareix al punt 4 de les
presents instruccions), que s’adjunta com annex II
CINQUÈ.-Notificar aquets acord a la Fundació Bancària 2la Caixa”.”.
CULTURA
19.

APROVAR LA PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA DEL PREMI NOVES
CREACIONS MUSICALS EN EL MARC DEL PROGRAMA SINGULART.
NÚM. EXP. 58/2018/eCUL.

Aquest punt es retira de l’Ordre del dia.

TERRITORI I ESPAI URBÀ
MEDI AMBIENT
20.

APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL ADF GARRAF I
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER AL DESENVOLUPAMENT
DE PROGRAMES TERRITORIALS DEL PLA DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN
MATÈRIA
DE
PREVENCIÓ
D’INCENDIS
FORESTALS
2018.
NÚM. EXP. 79/2018/eAMB.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD
“PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona,
l’Agrupació de Defensa Forestal ADF Garraf i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al
desenvolupament de programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria de
prevenció d’incendis forestals 2018.
SEGON.- Aprovar la despesa respecte el PPI de 3.137,00 €, i respecte el PVI de 301,06
€; a nom de ADF GARRAF, amb NIF G66226119, a càrrec de la partida 42 1700
2120000 Equipaments mediambientals, del pressupost de 2018.
TERCER. Disposar la publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat dels convenis i encàrrecs de gestió i les
seves modificacions que s’aprovin per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
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 de l’activitat econòmica.
QUART.- Aprovar la fitxa/extracte del present conveni per tal de facilitar la publicació
de les dades.”.
URBANISME
21.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER PROINMO
COLORIS, SL, PER A CONSTRUIR PRIMERA FASE, CONSISTENT EN 3
HABITATGES UNIFAMILIARS ADOSSATS DE PB+PP EN RÈGIM DE
PROPIETAT HORITZONTAL, ALS NÚM. DE C. GARBELL, 34, 32 I 30.
A C. GARBELL, 34. NÚM. EXP.: 000344/2018-OBR.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per PROINMO COLORIS, SL,
per a
CONSTRUIR PRIMERA FASE, CONSISTENT EN 3 HABITATGES
UNIFAMILIARS ADOSSATS DE PB+PP EN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL,
ALS NUMEROS DE CARRER GARBELL, 34, 32 I 30., a C. GARBELL,
34,
(Exp.000344/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:
1.
La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de
l’AESA que s’incorpora en el present acord:
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2.
L’eficàcia de la llicència restarà subjecte a la presentació del projecte de
telecomunicacions i infraestructures de l’edifici, visat pel corresponent col·legi
professional.
3.
A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica de
l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril.
4.
Segons l’art. 5.3 de l’”Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per a l’obtenció de
la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la llicència o
permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació favorable d’aquesta,
és condició necessària la presentació de:
•
Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix 06.1
del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació.
•
Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa
autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la instal·lació cada dos anys. La
subscripció d’aquest contracte és un deure dels subjectes obligats per aquesta
Ordenança. Com a mínim durant el primer any de la instal·lació, el propietari de
l’immoble i/o titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament l’informe del
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la
instal·lació que s’hagin d’haver reparat.
5.
La llicència s’ha concedit amb el Projecte Bàsic, qualsevol modificació que
comporti el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s’haurà de presentar com
a modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder començar les obres cal portar a
aquest Ajuntament el projecte d’execució.
6.
Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètiques “in situ” que
justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora del
soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 23.3, d’aquesta
normativa.
7.
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 tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per
façana.
8.
Per obtenir la llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest Ajuntament
un certificat de la Direcció Provincial d’inspecció de Telecomunicacions on s’acrediti que
s’ha presentat el projecte tècnic que empara les infraestructures de telecomunicacions, i
el Butlletí d’instal·lació o certificat final que aquestes instal·lacions s’ajusten al projecte
tècnic.
9.
Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de primera ocupació, aportant entre
d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel
col·legi professional.
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10. 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.
11. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de
parades d’autobús, l’afectació de jardins, tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla
durant el transcurs de l’obra.
12. 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.
13. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
14. 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.
15. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu.
16. 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.
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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
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora
l’Ajuntament. Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.

de
de
de
de

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.”.
22.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA
SOL·LICITUD
DE
LLICÈNCIA
D’OBRES
PRESENTADA
PER
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, PER A
FER FONAMENTS I INSTAL·LAR DOS MÒDULS PREFABRICATS PER A
ALLOTJAR 4 AULES, 2 DESPATXOS I 4 BANYS I CONSTRUIR
LA RAMPA I LES ESCALES D'ACCÉS A AV. VILAFRANCA DEL PENEDÈS,
2A. NÚM. EXP.: 000683/2018-OBR.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per INFRAESTRUCTURES DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, per a FER FONAMENTS I INSTAL·LAR
DOS MÒDULS PREFABRICATS PER A ALLOTJAR 4 AULES, 2 DESPATXOS I 4
BANYS I CONSTRUIR LA RAMPA I LES ESCALES D'ACCÉS, a AV. VILAFRANCA
DEL PENEDES,
2A, (Exp.000683/2018-OBR) d'acord amb la documentació
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions
particulars i generals:
1.
Abans de l’inici de l’obra cal aportar còpia del projecte i dels assumeixos tècnics,
visades pel corresponent Col·legi Professional.
2.

Caldrà que tramiti la corresponent llicència d’activitats i les obres s’hi ajustaran.

3.
Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències
Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i
visat pel col·legi professional.
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.
Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de
parades d’autobús, l’afectació de jardins, tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.
La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla
durant el transcurs de l’obra.
6.
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.
7.
Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
8.
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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9.
Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu.
10. 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)
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora
l’Ajuntament. Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.
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15. 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.
16. 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)
17. 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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18. 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.”.
23.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER J. G. T., PER A
REFORMAR SEGONA PLANTA DE L'EDIFICI I FER CANVI D'US PER A
CONVERTIR LES OFICINES EN DOS HABITATGES I UN TRASTER AL SOTA
COBERTA, I REFORMAR EL VESTÍBUL COMUNITARI D'ENTRADA A P.
COTXES, 7 02. NÚM. EXP.: 000715/2018-OBR.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per J. G. T., per a REFORMAR
SEGONA PLANTA DE L'EDIFICI I FER CANVI D'US PER A CONVERTIR LES
OFICINES EN DOS HABITATGES I UN TRASTER AL SOTACOBERTA, I REFORMAR
EL VESTÍBUL COMUNITARI D'ENTRADA, a PL. COTXES, 7 02, (Exp.000715/2018OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic
favorables, amb les següents condicions particulars i generals:
1. Abans de l’inici de l’obra cal aportar; còpia visada de projecte aportat, així com
l’assumeix de l’arquitecte visat, full del programa de control de qualitat, full de
coordinador de seguretat, full d’estadística, projecte de telecomunicacions, i
nomenament de contractista.
2. El traster de la planta sotacoberta haurà d’estar vinculat registralment a l’habitatge
situat a la planta pis primer de l’edifici, i no podrà constituir finca registral
independent.
3. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica de
l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril.
4. Cal complir l’”Ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”, en aquest sentit
caldrà aportar justificació del compliment de la mateixa.
5. Cal complir l’”Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació
d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i construccions en el
terme municipal de Vilanova i la Geltrú”.
6. Segons l’art. 5.3 de l’”Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per a l’obtenció
de la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la
llicència o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació
favorable d’aquesta, és condició necessària la presentació de :
•
Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix 06.1
del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació.
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•
Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa
autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la instal·lació cada dos anys. La
subscripció d’aquest contracte és un deure dels subjectes obligats per aquesta
Ordenança. Com a mínim durant el primer any de la instal·lació, el propietari de
l’immoble i/o titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament l’informe del
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la
instal·lació que s’hagin d’haver reparat.
7. En cas que el sector disposa de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les
corresponents xarxes. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram
separatiu l’edificació haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida
d’aigües pluvials respecte de les residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la
mateixa arqueta per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram.
8. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel responsable
de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques “in situ” que justifiqui el
compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora del soroll i
vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 23.3, d’aquesta
normativa.
9. 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 tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per
façana.
10. Per obtenir la llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest Ajuntament
un certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions on s’acrediti
que s’ha presentat el projecte tècnic que empara les infrastructures de
telecomunicacions, i el Butlletí d’instal.lació o certificat final que aquestes
instal·lacions s’ajusten al projecte tècnic.
11. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant entre
d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat
pel col·legi professional.
12. 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.
13. 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.
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14. La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre
el Pla durant el transcurs de l’obra.
15. 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.
16. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no
continguin clor en el procés de fabricació.
17. 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.
18. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu.
19. 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)
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. 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
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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.
24. 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.
25. 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)
26. 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.
27. 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.”.
24.

LLICÈNCIES
I
DISCIPLINA D’OBRES
I
ACTIVITATS
APROVAR
L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA EXTRAORDINÀRIA A SITBACK
PRODUCCIONS, SL, PER A LA CELEBRACIÓ DEL VIDA FESTIVAL
2018, FESTIVAL DE MUSICA, A LA MASIA EN CABANYES.
NÚM. EXP. 000016/2018-ACT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Informar favorablement les modificacions del pla d’autoprotecció presentat
per SITBACK PRODUCCIONS, SL, i introduït a la Plataforma Digital Hermes.
SEGON. Concedir llicència de caràcter extraordinari a SITBACK PRODUCCIONS, SL,
per a la celebració del festival de música VIDA FESTIVAL 2018, a la zona exterior de la
Masia Cabanyes d’aquest municipi, com esdeveniment cultural integrat dins de la
programació d’actes de les festes de Sant Pere 2018, segons informació facilitada des
del servei municipal de Cultura i en virtut del conveni entre aquest Ajuntament, el
Consell Comarcal del Garraf i Sitback Produccions, SL, per a la celebració d’aquest
festival durant edicions de 2018 a 2021, de data 5 de febrer de 2018.
La llicència de caràcter extraordinari s’atorga de conformitat amb el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives (aprovat per Decret 112/2010, de 31
d’agost) i restant normativa aplicable als espectacles públics i activitats recreatives
realitzats en espais oberts, amb el següent detall:
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- Lloc de realització: zona exterior de la Masia Cabanyes.
- Dates: 28, 29 i 30 de juny, 1 de juliol de 2018.
-Horari: 28 de juny de 18:00 a 5:00h
29 de juny de 17:00 a 6:00h.
30 de juny de 17:00 a 6:00h.
01 de juliol de 17:30 a 23.30h.(amb actuacions a la Daurada-Pl. Trajo de Garbí)
- Aforament limitat a: 10000 persones.
TERCER. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa la
seva realització, com a mesures a adoptar en l’espai a la zona exterior de la Masia
en Cabanyes per l’entitat organitzadora del Vida Festival, d’acord amb els informes
esmentats a la part expositiva del present acord i incorporats a l’expedient, així com
les condicions establertes en el pla d’autoprotecció elaborat per a aquest festival.
Durant els assajos previstos i durant els concerts dels dies del festival, es farà un
seguiment continu i permanent dels nivells d’immissió acústica indicats a l’estudi
acústic, per garantir el compliment de l’article 16 de l’ordenança municipal del soroll i
les vibracions i les condicions i mesures correctores de l’estudi acústic. Aquesta
documentació s’ha de presentar una vegada finalitzat el festival de música.
QUART. Condicionar la llicència atorgada a la disposició i presentació de la
documentació següent,
-

-

Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI i DB SUA.
Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió.
Compliment de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions.
Compliment de l’Ordenança reguladora dels establiments musicals i de
restauració de pública concurrència.
Compliment del Decret 112/2009, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives.
Compliment de la normativa sanitària vigent que li és d’aplicació.
Durant els assajos previstos i durant els concerts dels dies del festival, es farà un
seguiment continu i permanent dels nivells d’immissió acústica indicats a l’estudi
acústic, per garantir el compliment de l’article 16 de l’ordenança municipal del
soroll i les vibracions i les condicions i mesures correctores de l’estudi acústic.
Compliment de les condicions imposades en l’informe de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament.
Compliment de les condicions imposades en l’informe de mobilitat.
Compliment de la normativa referent als plans d’autoprotecció i compliment de les
condicions imposades pel servei de protecció civil de l’ajuntament.
L’aparcament necessari per al desenvolupament de l’activitat estarà justificat i
validat segons l’estudi de mobilitat presentat.
Cal disposar d’un sistema de control d’aforament.
Compliment de les condicions establertes en els informes preceptius.
Disposar de la prèvia autorització municipal de la cessió de l’espai públic.
Cal disposar d’un rètol o placa que adverteixi que es podrien superar els 30 dB(A)
a l’entrada de l’establiment (en compliment de l’article 34 del REPAR)
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Previ al seu funcionament s’ha de presentar la documentació següent:
- Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits
establerts pel decret 112/2010.
- Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat
d’acord amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa que
li són d’aplicació.
- Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una EPCA, que acrediti el
compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions.
- Cal disposar del Pla d’autoprotecció validat i penjat a la plataforma Hermes,
documentació que sigui necessària.
- Certificat emès per tècnic competent o empresa instal·ladora de l’estabilitat i la
solidesa dels escenaris.
- Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació elèctrica.
- Acreditar el nombre de controladors d’accessos necessaris segons els decret
112/2010, articles 57 i 58.
- Acreditar el nombre de vigilants de seguretat necessaris segons el decret
112/2010, article 43.
- Acreditar la contractació dels serveis d’assistència sanitària.
- Acreditar la contractació dels lavabos i cabines de vàter necessaris segons el
REPAR, article 47.
- Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010.
- Declaracions responsables sanitàries presentades al servei de salut de
l’Ajuntament.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a SITBACK PRODUCCIONS, SL.”.
25.

LLICÈNCIES
I
DISCIPLINA D’OBRES
I
ACTIVITATS
APROVAR
L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI A
SITBACK PRODUCCIONS, SL, PER A L’ACAMPADA COM A ACTIVITAT
COMPLEMENTÀRIA AL “VIDA FESTIVAL 2018”, SITUADA A LA RAMBLA
SANT JORDI, COMPLEX MUNICIPAL FUTBOL. NÚM. EXP. 000017/2018-ACT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Concedir llicència de caràcter extraordinària a SITBACK PRODUCCIONS,
SL per a l’acampada, els dies 28 de juny al 2 de juliol de 2018, com a activitat
complementària vinculada al VIDA FESTIVAL 2018, al complex del Camp de Futbol,
rambla de Sant Jordi, d’aquest municipi, com esdeveniment cultural integrat dins de la
programació d’actes de les festes de Sant Pere 2018, segons informació facilitada des
del servei municipal de Cultura, de conformitat amb el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives (aprovat per Decret 112/2010, de 31 d’agost) i restant normativa
aplicable als espectacles públics i activitats recreatives realitzats en espais oberts, amb
el següent detall:
- Lloc de realització: rbla. de Sant Jordi (complex esportiu del camp de futbol).
- Dates:
28 de juny, 1,2 de juliol.
- Aforament limitat a: 1200 persones.
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SEGON. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa la seva
realització, com a mesures a adoptar en l’espai del complex del camp de futbol, rambla
de Sant Jordi, per l’entitat organitzadora del Vida Festival, d’acord amb els informes
esmentats a la part expositiva de la present acord i incorporats a l’expedient.
TERCER. Condicionar la llicència atorgada a la disposició i presentació de la
documentació següent:
Condicions:
-

Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI i DB SUA.
Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió.
Compliment de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions.
Compliment de l’Ordenança reguladora dels establiments musicals i de restauració
de pública concurrència.
Compliment del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives.
Compliment del Decret 159/2012, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges
d’ús turísitc.
Compliment de les condicions imposades en l’informe de mobilitat.
Disposar del Pla de seguretat i emergència, validat pel servei de protecció civil de
l’Ajuntament.
L’aparcament necessari per al desenvolupament de l’activitat estarà justificat i
valida segons l’estudi de mobilitat presentat.
Cal disposar d’un sistema de control d’aforament.
Compliment de les condicions establertes en l’informe del servei de prevenció i
extinció d’incendis.
Compliment de les condicions de tots els informes preceptius emesos per altres
departaments.
Compliment de la normativa sanitària que li és d’aplicació.
Els recorreguts previstos per a l’evacuació han d’estar senyalitzats i lliures
d’obstacles
No es podrà disposar de música ni d’elements amplificadors.
Les unitats d’acampada estaran degudament delimitades.
Compliment de les condicions establertes en l’informe de la regidoria de salut,
incorporat a la part expositiva d’aquest acord.

Previ al seu funcionament es presentarà la següent documentació:
- Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits
establerts pel decret 112/2010.
- Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat d’acord
amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa que li són
d’aplicació.
- Certificat emès per tècnic competent o empresa instal·ladora de l’estabilitat i la
solidesa de la carpa i sobre que els elements tèxtils de la mateixa siguin de classe
M2.
- Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació elèctrica.
- Assegurança de la responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010.

27

- Declaració responsable sanitàries presentades al departament de salut de
l’Ajuntament.
- Cal disposar d’un sistema de control d’aforament.
QUART. Notificar aquest acord a STIBACK PRODUCCIONS, SL, amb indicació dels
recursos que són escaients.”.
26.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS DONAR COMPTE A LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES
PER DECRET. NÚM. EXP. D180626.

“LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
1.

Sol·licitud presentada per RESTAURACIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES
LOGAS, SLU, per fer aplicació de una nova impermeabilització de la part superior del
ràfec de les façanes de l’edifici plurifamiliar situat dins de l’àmbit de la carta de colors,
al C. Gas, 35 (584/2018)

2.

Id. per XXXX, per pavimentar amb formigó l’exterior de l’habitatge, al C. Estaca, 58
(585/2018)

3.

Id. per XXXX, per reformar l’interior del local amb canvi de distribució interior, arranjar
la façana i instal·lació del rètol sense canvi d’activitat, a la Rbla. Principal, 79 Bx
(640/2018)

4.

Id. per XXXX, per rehabilitar habitatge amb petita afectació estructural, al C. Caputxins,
16 01 01 (665/2018)

5.

Id. per XXXX, per construir piscina en l’habitatge unifamiliar, al C. Magnolies, 27
(671/2018)

6.

Id. per INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, per
substituir cobertes de fibrociment del gimnàs, vestuari i annex del gimnàs, substituir
aplacar de fibrociment de façana, enderrocar i substituir cel ras del gimnàs i vestuari,
substituir baixants del perímetre de l’edifici principal i de l’edifici administratiu i instal·lar
una línia de vida en les cobertes del gimnàs i una escala de gat fixa de manteniment
per les cobertes, al C. Canigó, 4 (682/2018)

7.

Id. per INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, per
substituir coberta de fibrociment, canviar dipòsits de fibrociment i substituir aplacat de
fibrociment de la façana, a la Rda. Ibèrica, 200 (684/2018)

8.

Id. per XXXX, per tapiar obertures de la planta baixa i enderrocar primers trams
d’escala de l’edifici situat, a la Pl. de la Vila, 1, C. de la Fruita, 3 i C. Sant Felip Neri, 810 (717/2018)
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9.

Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per obrir rasa de 2,4m per connexió de gas a la Pl.
Mediterrania, 6 (1059/2017)

10. Id. per XXXX, per fer connexió de gas, a la Pl. Meditarrania, 6 (1060/2017)
11. Id. per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, SL, per obrir rasa en calçada de 295
metres per fer entroncament de línia subterrània de mitja tensió existent per el C.
Mossèn Cots, C. Sant Pere, Pl. Llarga i C. Palmerar Baix (693/2018)
12. Id. per COM. PROP. C. JOSEP ANSELM CLAVE, 75, per fer instal·lació de una
canonada d’aigua per la façana de l’edifici plurifamiliar, al C. Josep Anselm clave, 75
(485/2018)
13. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per COMPANYIA D’AIGÜES DE
VILANOVA I LA GELTRÚ, per renovar la coberta del dipòsit d’aigua potable, a la Av.
Riu de Foix, 64 (695/2018)
14. Id. per NEDGIA CATALUNYA, SA, per obrir rasa de 2,5 x 0,4 m per connexió de gas,
al C. Canaries, 5 (708/2018)
Obres per adequació i instal·lacions de locals
15. Sol·licitud presentada per XXXX, per fer obres d’insonorització al bar del carrer de
Sant Gervasi, 92. (688/18).”.
27.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS DONAR COMPTE A LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES
I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT.
NÚM. EXP. CP180626.

OBRES
Primeres ocupacions
1. Comunicació presentada per XXXX, per primera ocupació de les obres de reforma i
ampliació del local de PB per canvi d’ús a habitatge de l’edifici plurifamiliar entre
mitgeres, al C. Doctor Fleming, 20 Bxs (686/2018)
Obres menors
2. Comunicació presentada per XXXX, per fer nova instal·lació interior elèctrica de
l’habitatge, a la Av. Eduard Toldrà, 37 D 01 02 (619/2018)
3. Id. per COM. PROP. C. BALEARS, 41, per arranjar façana en planta baixa a l’edifici
plurifamiliar, al C. Balears, 41 (620/2018)
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4. Id. per COM. PROP. RBLA. PAU, 111, per rehabilitar la façana principal i lateral de
l’edifici plurifamiliar, a la Rbla. Pau, 111 (667/2018)
5. Id. per XXXX, per canviar les rajoles del bany de l’habitatge, al C. Canigó, 3 05 01
(668/2018)
6. Id. per XXXX, per canviar les rajoles de la cuina i el bany de l’habitatge, a la Av.
Penedés, 14-16 01 01 (669/2018)
7. Id. per XXXX, per canviar el paviment i fer nova instal·lació elèctrica a l’habitatge, al C.
Mallorca, 22 03 03 (670/2018)
8. Id. per COM. PROP. RBLA. JOAN BAPTISTA PIRELLI, 76, per substituir la
impermeabilització de la terrassa per goteres a l’edifici plurifamiliar, a la Rbla Joan
Baptista Pirelli, 76 (672/2018)
9. Id. per XXXX, per reformar cuina i bany de l’habitatge, a la Av. Francesc Macià, 100 02
01 (675/2018)
10. Id. per XXXX, per reformar cuina de l’habitatge, al Pg. Marítim, 94 04 02 (676/2018)
11. Id. per XXXX, per reformar cuina de l’habitatge, al C. Menéndez Pelayo, 37 Bxs 02
(677/2018)
12. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Menéndez Pelayo, 13 04 04
(678/2018)
13. Id. per XXXX, per canviar el fals sostre, canviar el paviment i pintar el local, a la Av.
Francesc Macià, 138 Local A (680/2018)
14. Id. per XXXX, per reformar bany i cuina de l’habitatge, a la Rbla. Castell, 1-5 01 01
(681/2018)
15. Id. per XXXX, per reformar bany i cuina de l’habitatge, al C. Gas, 8 02 01 (685/2018)
16. Id. per COM. PROP. C. FREDERIC MISTRAL, 3, per arranjar façana de l’edifici
plurifamiliar, al C. Frederic Mistral, 3 (687/2018)
17. Id. per DELBET TRADE, SL, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Llibertat, 93101 03 03 (689/2018)
18. Id. per XXXX, per arranjar fuita d’aigua a l’entrada del habitatge, al c. Puigcerdà, 15
(691/2018)
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19. Id. per XXXX, per arranjar i pintar façanes de l’edifici, substituir tancaments exteriors i
arranjar i pintar celobert, al C. Albert Virella i Bloda, 20 (694/2018)
20. Id. per XXXX, per substituir rajoles de la cuina, a la Pl. Fàbrica Nova, 1 4D (701/2018)
21. Id. per XXXX, per arranjar façana de l’edifici unifamiliar entre mitgeres, al C.
Picapedrers, 40 (702/2018)
ACTIVITATS
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA
1- Declaració responsable d’obertura presentada per XXXX, per instal·lar una oficina
d’assessoria i administració de finques, al carrer del Pare Garí, 20. (85/18-eact)
2- Declaració responsable d’obertura presentada per XXXX, per instal·lar un servei de
pedicura al carrer de Forn de Vidre, 5, bxs.3. (84/18-eact)
3- Declaració responsable d’obertura presentada per ADAMAR REHABILITACIONES
INMOBILIARIAS 2014, SL, per instal·lar una oficina immobiliària al carrer de Pere
Jacas, 13, bxs. 9. (167/17-eact)
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA
4- Comunicació prèvia d’obertura presentada per FAFEME, SL, per instal·lar una
activitat de venda d’articles de pirotècnia i al carrer de Pare Garí, 83, bxs. (124/18eact)
5- Comunicació prèvia d’obertura presentada per CREU ROJA VILANOVA, per instal·lar
un magatzem d’usos diversos per donar ús assistència i espai d’entreteniment per a
infants, al carrer de l’Havana, 4. (144/17-eact)
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA PER CANVI DE NOM
6-

Comunicació prèvia presentada per L’ARTIGA DE VNG, SCP, per canviar de nom
un restaurant al carrer Vapor, 16. (139/18-eact)

7-

Comunicació prèvia presentada per XXXX per canviar de nom un herbolari al carrer
Jardí, 97. (132/18-eact)

8-

Comunicació prèvia presentada per XXXX, per canviar de nom una botiga de venda
de mobles a l’avinguda d’Eduard Toldrà, 58. (130/18-eact)

9-

Comunicació prèvia presentada per XXXX, per canviar de nom un bar restaurant al
carrer de l’Aigua, 11. (181/17-eact)
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10- Comunicació prèvia presentada per FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA, SA,
per canviar de nom una activitat de venda de roba interior a la rambla Principal, 55,
bxs. (141/18-eact)
11- Comunicació prèvia presentada per FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA, SA,
per canviar de nom una activitat de venda de roba interior a la rambla Principal, 18,
bxs. (142/18-eact)
12- Comunicació prèvia presentada per XXXX per canviar de nom un bar restaurant a la
rambla Principal, 98. (148/18-eact).”.
28.

SERVEIS JURÍDICS D’URBANISME. APROVAR INICIALMENT L’ESTUDI DE
DETALL PEL DESENVOLUPAMENT RESIDENCIAL I COMERCIAL A LA
UNITAT D’ACTUACIÓ 2 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE VILANOVA I
LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 28/2018/eURB.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER.- Aprovar inicialment l’Estudi de Detall pel desenvolupament residencial i
comercial a la Unitat d’Actuació 2 del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú,
promogut per Mercadona S.A., com a representant de la propietat, Inmobiliaria Locamo
S.A., de conformitat amb l’informe de l’arquitecte municipal, incorporat a l’expedient,
amb la condició de la presentació abans del tràmit d’aprovació definitiva d’un nou
document refós que incorpori les següents prescripcions:
•

El projecte que es sotmeti a llicència d’obres haurà de garantir que la superfície
cedida té una superfície de 2.000m2 construïts.

•

El projecte que es sotmeti a llicència d’obres haurà d’establir les característiques
constructives i de les instal·lacions de l’espai degudament habilitat i construït per
al seu destí com a aparcament públic de 2.000 m2 construïts de cessió a
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Així mateix caldrà garantir que la façana al
Carrer Estany del local cedit tingui una llargada mínima de 6,5 m.

•

Les alçades màximes representades al plànol 10 Ordenació Estudi Detall.
Condicions Edificació i Usos hauran de grafiar-se al plànol 12 Ordenació Estudi
Detall. Alineacions i Rasants.

Respecte al document d’Estudi de mobilitat i necessitat d’aparcament caldrà tenir en
compte les següents prescripcions:
•

Cal indicar la font de les ràtios utilitzades en els càlculs, i quan aquestes
provenen d’estudis de mobilitat generada propis, cal indicar la seva relació a
l’alça amb els valors de les corresponents normatives.

•

Pel que fa al tant per cent de clients que acudeixen en vehicle privat i aparquen a
la via pública, cal justificar el percentatge considerat.

•

Pel que fa al càlcul de la punta de desplaçaments, cal justificar que es té en
compte amb la combinació més desavantatjosa (coeficient d’hora punta, dia de
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la setmana, durada de la compra, % que acudeixen en vehicle privat...).
•

Pel que fa a les previsions de places d’aparcaments per als habitatges s’haurà
de complir l’establert per l’article 284.2 de la normativa del PGO.

•

Respecte les operacions de càrrega i descàrrega cal justificar la impossibilitat de
no realitzar-les al Carrer Estany i cal garantir la presència d’un operari fora del
vehicle.

SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler
d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en
l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació
pública pel termini de VINT (20) DIES, dins dels quals es podrà examinar l’expedient i
presentar les al·legacions que es creguin pertinents.
A aquests efectes, l’expedient estarà a disposició de les persones interessades a la
Regidoria delegada en matèria d’Urbanisme, Plaça de la Vila, núm. 8, 08800 de
Vilanova i la Geltrú (Barcelona), de dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 hores.
TERCER.- Notificar aquest acord a la promotora Mercadona S.A., amb expressió dels
recursos que siguin escaients.”.

Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local
29.

DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD
DE DATA 21/12/2015 A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE
LLICÈNCIA EN DATA 20/02/2015. NÚM. EXP. 000028/2015-UES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per la persona titular del DNI
XXXX, per considerar-se provats els fets a tenor de l’informe de ratificació de la Policia
Local.
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
30.

IMPOSAR A LA PERSONA TITULAR DEL DNI 26318601-T LA SANCIÓ DE
MULTA DE 1.501 € PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27, PER TINENÇA DE
GOS
PERILLÓS
SENSE
LLICÈNCIA,
EN
DATA
08/05/2017.
NÚM. EXP. 000076/2018-UES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de mil cinc
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre
tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté
les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
31.

ARXIVAR L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES
AL·LEGACIONS PRESENTADES PER PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX,
PER ACREDITAR MITJANÇANT UN CERTIFICAT VETERINARI QUE EL SEU
GOS NO ÉS POTENCIALMENT PERILLÓS, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE
27 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, EN DATA 24/04/2017. NÚM. EXP.
000583/2017-UES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del
DNI XXXX .
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
32.

ARXIVAR L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES
AL·LEGACIONS PRESENTADES PER PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX,
PER TENIR REGULARITZADA TOTA LA DOCUMENTACIÓ REFERENT AL
SEU GOS EN LA DATA DELS FETS RELATATS A L’INFORME DEL
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 I 16
DE L’ORDENANÇA ¡ D’ANIMALS, SEGONS INFORME DE DATA 22/12/2017.
NÚM. EXP. 000021/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del
DNI XXXX, per haver regularitzat tota la documentació que se li sol·licitava.
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador.
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TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
33.

ARXIVAR L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES
AL·LEGACIONS PRESENTADES PER PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX,
PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 L’ORDENANÇA DE D’ANIMALS, PER
TENIR REGULARITZADA TOTA LA DOCUMENTACIÓ REFERENT AL SEU
GOS EN LA DATA DELS FETS I PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 31.3 DE DE
L’ORDENANÇA D’ANIMALS, EN DATA 02/05/2017, PER REALITZACIÓ
FAVORABLE DE MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI
DE LA
COMUNITAT. NÚM. EXP. 000025/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. ESTIMAR les al·legacions presentades per la persona titular del DNI XXXX
quant a la infracció establerta a l’article 27 per la manca de llicència del seus gos, per
disposar de tota la documentació referent al gos en la data dels fets.
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de set cents
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal sobre
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
TERCER. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la
persona titular del DNI XXXX, respecte a la infracció establerta a l’article 31.3, per
haver-ne realitzat la part infractora la mesura alternativa en benefici de la comunitat com
a compensació al pagament de la sanció econòmica imposada.
QUART. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador.
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
34.

ARXIVAR L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT COM A
COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE LA SANCIÓ A LA PERSONA TITULAR
DEL DNI XXXX PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 31.3 DE L’ORDENANÇA
D’ANIMALS, PER CONDUCCIÓ D’UN GOS POTENCIALMENT PERILLÓS
SENSE MORRIÓ I LLIGAT AMB UNA CORRETJA EXTENSIBLE PER LA VIA
PÚBLICA, EN DATA 03/05/2017. NÚM. EXP. 000034/2018-UES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de set-cents
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal sobre
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
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SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la
persona titular del DNI XXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció
econòmica imposada.
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador per realització
favorable de les mesures alternatives.
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”.
35.

ARXIVAR L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT COM A
COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE LA SANCIÓ A LA PERSONA TITULAR
DEL DNI XXXX PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 24.2 DE L’ORDENANÇA
D’ANIMALS, PER NEGAR-SE A RECOLLIR LES DEPOSICIONS DEL SEU GOS
PREVI
REQUERIMENT
DELS
AGENTS,
EN
DATA
05/05/2017.
NÚM. EXP. 000044/2018-UES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de set-cents cinquantaun euros (751 €) per infracció de l’article 24.2 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença
d’animals, segons consta a l’expedient.
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la
persona titular del DNI XXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció
econòmica imposada.
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador per realització
favorable de les mesures alternatives.
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”.
36.

ARXIVAR L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT COM A
COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE LA SANCIÓ A LA PERSONA TITULAR
DEL DNI XXXX PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 31.3 DE L’ORDENANÇA
D’ANIMALS, PER CONDUCCIÓ D’UN GOS POTENCIALMENT PERILLÓS
SENSE MORRIÓ I LLIGAT AMB UNA CORRETJA EXTENSIBLE PER LA VIA
PÚBLICA, EN DATA 02/05/2017. NÚM. EXP. 000046/2018-UES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD:
“PRIMER: ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades per la menor titular del
DNI XXXX per admetre únicament l’acolliment a Mesures Alternatives respecte d’una
de les dues infraccions objecte d’aquest expedient.
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de mil cinc
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’ordenança Municipal de tinença
d’animals, segons consta a l’expedient.
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté
les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
37.

ARXIVAR L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES
AL·LEGACIONS PRESENTADES PER PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX,
PER INFRACCIÓ ARTICLE 27 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, EN DATA
25/04/2017, PER ACREDITAR MITJANÇANT UN CERTIFICAT VETERINARI
QUE EL SEU GOS NO ÉS POTENCIALMENT PERILLÓS. NÚM. EXP.
000066/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del
DNI XXXX.
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador per estimació de les
d’al·legacions.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
38.

IMPOSAR A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX LA SANCIÓ DE MULTA
DE 2252 € PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA
D’ANIMALS, PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I
PORTAR-LO SENSE MORRIÓ PER LA VIA PÚBLICA, EN DATA 19/04/2017.
NÚM. EXP. 000020/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXX la sanció de multa de mil cinc
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre
tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de set cents
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal sobre
tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de dos
mil dos cents cinquanta-dos euros (2.252 €).
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté
les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.
39.

ARXIVAR L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT COM A
COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE LA SANCIÓ A LA PERSONA TITULAR
DEL DNI XXXX PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 31.3 DE L’ORDENANÇA
D’ANIMALS, PER CONDUCCIÓ D’UN GOS POTENCIALMENT PERILLÓS
SENSE MORRIÓ PER LA VIA PÚBLICA, EN DATA 22/04/2017.
NÚM. EXP. 000564/2017-UES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de set cents
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’ordenança Municipal de
tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la
persona titular del DNI XXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció
econòmica imposada.
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador.
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament.”.
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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.
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
ALCALDIA
40.

APROVAR EL NOMENAMENT DE GERENT DEL CONSORCI DE SERVEIS A
LES PERSONES EN DISSOLUCIÓ, I DE LA PERSONIFICACIÓ
INSTRUMENTAL QUE ASSUIMEIXI EL SEU BLOC DE COMPETÈNCIES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Avocar les competències municipals atribuïdes al CSP que no siguin
competències plenàries, llevat les de liquidació i extinció, i com a conseqüència, decidir
la designació del Gerent del CSP.
SEGON. Designar com a gerent del CSP al Sr. S. N. P., DNI, XXXX. amb acceptació de
la proposta del Comitè de Selecció de data 25 de juny de 2018 segons les bases
aprovades per la Junta de Govern del CSP en data 23 de maig de 2018, que dependrà
del CSP o aquell ens filial de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que el substitueixi en
cas de dissolució del Consorci i quedarà vinculat amb el CSP mitjançant un contracte
laboral d’alta direcció amb un sou brut anual de 46.232,38 euros, i categoria A1 26, amb
461 punts de complement específic, segons catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament.”.
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
PATRIMONI CULTURAL
41.

ACORDAR DESTINAR EL IMMOBLE DE LA BIBLIOTECA MUSEU VICTOR
BALAGUER A ÚS PÚBLIC SOCIOCULTURAL DURANT 50 ANYS.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus asistentes adopta el siguiente:
ACUERDO
“Seguir dedicando el inmueble “Biblioteca Museu Victor Balaguer” al uso público, de
carácter socio-cultural en concreto a Biblioteca-Museo durante los próximos 50 años.”.
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JOVENTUT
42.

APROVAR LA CORRECCIÓ DE L'ERROR MATERIAL DE LES SUBVENCIONS
DESTINADES A INFANTS I JOVES DE VILANOVA I LA GELTRÚ
PER LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE LLEURE A L'ESTIU 2018
APROVADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 19 DE JUNY DE 2018.
NÚM. EXP. 19/2018/eSUB.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar la correcció de l'error material de l'aplicació pressupostària de càrrec
de les subvencions destinades a infants i joves de Vilanova i la Geltrú per a la realització
d'activitats de lleure a l'estiu 2018 acordat per JGL 19/06/2018 eliminant la referència a
la partida 35.2315.48004.”.

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.43 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari.

Neus Lloveras Massana

Marcel·lí Pons Duat
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