ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE 14 DE MAIG DE 2019
Acta núm. 19
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 09.00 hores del dia 14 de maig de 2019, sota la
presidència de la Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA, es reuneixen a la sala de
sessions de la Casa de la Vila les persones següents:
OLGA ARNAU SANABRA
GLÒRIA GARCIA PRIETO
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
SECRETARI
JOSEP GOMARIZ MESEGUER
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NURIA 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.

FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30
D’ABRIL DE 2019.

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 30 d’abril de
2019
2.

FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 07 DE
MAIG DE 2019.

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 07 de maig
de 2019
3.

PATRIMONI. APROVAR EL DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ D’ÚS TEMPORAL
D’UN LOCAL MUNICIPAL UBICAT AL CENTRE CÍVIC DE LA GELTRÚ, PL.
DELS ALUMNES OBRERS S/N, A L’AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ
TRIBUTARIA ( ADMINISTRACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ) PER LA
CAMPANYA DE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA 2018. NÚM. EXP.
12/2019/EPAT
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Aprovar la cessió temporal a 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 2018, del dia 26 d’abril al 8 de juliol de 2019, 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 arts. 14
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls a l’activitat econòmica.
TERCER.- 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.
Descripció:
CESSIÓ TEMPORAL DE LOCAL MUNICIPAL PER LA CAMPANYA DE LA
DECLARACIÓ DE LA RENTA 2018

Data: 19/03/2019
Signataris:
A.E.A.T I AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Objecte:
La col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’ Agència Tributària per
concessió de llicència d’ús privatiu que no comporta transformació d’un local de
domini públic municipal que permeti la correcta atenció als contribuents durant la
campanya de la renda de 2018, a realitzar del 26 d’abril al 8 de juliol de 2019
Drets i Obligacions:
Compromisos de la l’ A.E.A.T
L’ A.E.AT es compromet a:
a) Las actuaciones de adecuación, acondicionamiento y arreglos del local las llevará
a cabo la AEAT a su cargo. Previa obtención, si es el caso, de aquellas licencias y
permisos que requiera el uso del bien o la actividad a realizar sobre el mismo.
b) La Agencia Tributaria durante el plazo de vigencia de la cesión de los locales se
hará cargo de su limpieza. El Ayuntamiento facturará a la AEAT 700,00 € (en concepto
de gastos de electricidad, aire acondicionado, agua y alarmas), que la AEAT pagará
por transferencia a la cuenta designada al efecto por el Ayuntamiento de Vilanova i la
Geltrú.
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c) Así mismo, la AEAT se compromete al copago, si fuera necesario, de la facturación
por la asistencia (reparación) de urgencia que se pueda requerir durante el periodo
de la cesión. Este copago se sumaría al pago que ha de realizar la Agencia Tributaria
al Ayuntamiento.
d) La actividad que se desarrolle en el espacio del cual se autoriza el uso privativo
deberá ajustarse en todo momento a la normativa general y sectorial que le sea de
aplicación, ya sea esta de ámbito municipal o superior, y a los compromisos
adquiridos en virtud del presente documento, durante el plazo de su vigencia.
e) En particular, deberán cumplirse las condiciones que se establezcan en las
licencias o autorizaciones municipales (de obras, actividades u otras) que, en su caso,
sean necesarias.
f)La responsabilidad de la AEAT, en el ejercicio de su actividad, está amparada por la
normativa vigente en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración.
Por su parte, el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú no asume ningún tipo de
responsabilidad que pudiera derivarse de la implantación, ejercicio y desmontaje de
la actividad que la AEAT desarrolle en dicho espacio.
g)La AEAT acepta la posible revocación unilateral de la cesión, sin derecho a
indemnizaciones, por razones de interés público en los supuestos previstos en el
apartado 4º del artículo 92 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas.
h) Una vez finalizado el plazo de vigencia de la cesión, el local deberá ser desocupado
en perfectas condiciones de conservación, limpieza y mantenimiento, corriendo a
cargo de la AEAT el coste que estas actuaciones pudieran ocasionar.
Compromisos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
a) El uso y ocupación temporal del local en planta baja de propiedad municipal sito en
la plaça de l’Associació d´Alumnes Obrers, s/n, inscrito en el Inventario de Bienes
Inmuebles con el número número 291 , para destinarlo a oficina de atención al
contribuyente durante la próxima campaña de la declaración de Renta 2018, con
carácter a precario y gratuito.
b)La cesión de uso del local municipal implica autorización para instalar los elementos
de mobiliario y equipos informáticos necesarios para la correcta atención al
ciudadano.
c)El personal de la Agencia Tributaria que ocupe los locales podrá utilizar los servicios
sanitarios ubicados en la misma planta donde se ubica el espacio objeto de esta
cesión.
d)Por su parte, el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú no asume ningún tipo de
responsabilidad que pudiera derivarse de la implantación, ejercicio y desmontaje de
la actividad que la AEAT desarrolle en dicho espacio.
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e) El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú se reserva la potestad de inspeccionar en
cualquier momento la actividad y las instalaciones. Llegado el caso, esta actividad de
inspección será permitida y facilitada por la AEAT.
Vigència:
del 26 d’abril fins el 8 de juliol de 2019
ANNEX 1
DOCUMENTO DE CESIÓN TEMPORAL DE LOCAL MUNICIPAL PARA LA
CAMPAÑA DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 2018
En Vilanova i la Geltrú, a 19 de marzo de 2019
REUNIDOS:
Dª Neus Lloveras i Massana, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Vilanova i la
Geltrú.
Y de otra parte, D. David Barroso Sala, Delegado de Planificación y Control de la
Delegación Especial de la AEAT de Cataluña (Q2826000H)
EXPONEN:
Que en fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve (registro de entrada núm.
2019/008206) se ha presentado en el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú un escrito
del Administrador de la AEAT de Vilanova i la Geltrú, mediante el cual se solicita la
posibilidad de la cesión de un local municipal que permita la correcta atención a los
contribuyentes durante la campaña de renta 2018, a realizar durante los meses de
mayo y junio de 2019, teniendo en cuenta las necesidades actuales de la AEAT de
Vilanova i la Geltrú, ya que los espacios disponibles de la citada Administración no
permiten por el momento la instalación de puestos adicionales.
Que el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú es propietario del local en planta baja
sito en la plaça de l’Associació d’Alumnes Obrers, s/n , el cual figura inscrito en el
Inventario de Bienes Inmuebles con el número 291, calificado como bien de dominio
público.
Que de acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector
Público, “las administracions públicas deberán respetar en su actuación y relaciones
los principios de cooperación, colaboración y coordinación entre las administracions
públicas, (apartado k) así como los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad
institucional (apartado e). Asímismo, y de acuerdo con el punto 2 de dicho articulo,
las Administraciones Públicas se relacionaran entre si (...) garantizando la protección
de los datos de caràcter personal, y facilitaran preferentemente la prestación
conjunta de servicios a los interesados.
Que como ejemplo de la excelente colaboración interadministrativa que existe entre
el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú y la AEAT, ambas partes muestran su acuerdo
a que el Ayuntamiento pondrá temporalmente a disposición de la Administración de
la AEAT de Vilanova i la Geltrú el mencionado local municipal, para destinarlo a oficina
de atención al contribuyente durante la próxima campaña de la declaración de Renta

4

2018, para lo cual se formaliza el presente documento, a los efectos de concretar la
ubicación del local y las condiciones de la cesión y la colaboración entre ambas
administraciones.
Que en ejecución de lo antedicho, así como a la vista de lo establecido en los artículos
85.3 y 92 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de les Administraciones Públicas y 57
del Decreto 336/1988, por el cuál se aprueba el Reglamento de Patrimonio de los
entes locales, ambas partes establecen los siguientes:
PACTOS Y CONDICIONES
Primero. – La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, en
nombre y representación de dicha Corporación, del Ayuntamiento de Vilanova i la
Geltrú, cede y autoriza a la Agencia Tributaria, que acepta, el uso y ocupación
temporal del local en planta baja de propiedad municipal sito en la plaça de
l’Associació d´Alumnes Obrers, s/n, inscrito en el Inventario de Bienes Inmuebles
con el número número 291 , para destinarlo a oficina de atención al contribuyente
durante la próxima campaña de la declaración de Renta 2018, con carácter a precario
y gratuito.
Segundo.- El periodo temporal al que se refiere dicha cesión abarcará desde el día
26 de abril hasta el próximo 9 de julio de 2019, ambos inclusive.
Tercero.- La cesión de uso del local municipal implica autorización para instalar los
elementos de mobiliario y equipos informáticos necesarios para la correcta atención
al ciudadano.
Las actuaciones de adecuación, acondicionamiento y arreglos del local las llevará a
cabo la AEAT a su cargo, previa obtención, si es el caso, de aquellas licencias y
permisos que requiera el uso del bien o la actividad a realizar sobre el mismo.
Cuarto.- El personal de la Agencia Tributaria que ocupe los locales podrá utilizar los
servicios sanitarios ubicados en la misma planta donde se ubica el espacio objeto de
esta cesión.
Quinto.- La Agencia Tributaria durante el plazo de vigencia de la cesión de los locales
se hará cargo de su limpieza.
El Ayuntamiento facturará a la AEAT 700,00 € (en concepto de gastos de
electricidad, aire acondicionado, agua y alarmas), que la AEAT pagará por
transferencia a la cuenta designada al efecto por el Ayuntamiento de Vilanova i la
Geltrú.
Así mismo, la AEAT se compromete al copago, si fuera necesario, de la facturación
por la asistencia (reparación) de urgencia que se pueda requerir durante el periodo
de la cesión. Este copago se sumaría al pago que ha de realizar la Agencia Tributaria
al Ayuntamiento.
Sexto.- La actividad que se desarrolle en el espacio del cual se autoriza el uso
privativo deberá ajustarse en todo momento a la normativa general y sectorial que
le sea de aplicación, ya sea esta de ámbito municipal o superior, y a los compromisos
adquiridos en virtud del presente documento, durante el plazo de su vigencia.
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En particular, deberán cumplirse las condiciones que se establezcan en las licencias
o autorizaciones municipales (de obras, actividades u otras) que, en su caso, sean
necesarias.
Una vez finalizado el plazo de vigencia de la cesión, el local deberá ser desocupado
en perfectas condiciones de conservación, limpieza y mantenimiento, corriendo a
cargo de la AEAT el coste que estas actuaciones pudieran ocasionar.
Séptimo.- La responsabilidad de la AEAT, en el ejercicio de su actividad, está
amparada por la normativa vigente en materia de responsabilidad patrimonial de la
Administración.
Por su parte, el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú no asume ningún tipo de
responsabilidad que pudiera derivarse de la implantación, ejercicio y desmontaje de
la actividad que la AEAT desarrolle en dicho espacio.
Octavo.- La AEAT acepta la posible revocación unilateral de la cesión, sin derecho a
indemnizaciones, por razones de interés público en los supuestos previstos en el
apartado 4º del artículo 92 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas.
Noveno.- El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú se reserva la potestad de
inspeccionar en cualquier momento la actividad y las instalaciones. Llegado el caso,
esta actividad de inspección será permitida y facilitada por la AEAT.
Y, para que así conste, y a los efectos procedentes, firman por duplicado el presente
documento en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
La Alcaldesa del

Delegado de Planificación y Control
de la
Delegación Especial de la AEAT de

Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú
Cataluña

Neus Lloveras i Massana

David Barroso Sala

QUART.- NOTIFICAR el present acord als interessats.”.
4.

CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SUBMINISTRAMENT DE 38 CONTENIDORS DE 3.200 L., DE CÀRREGA
LATERAL, NOUS O DE SEGONA MÀ, PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE
RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MUNICIPI. NÚM. EXP. 000015/2019-CONT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Adjudicar a l’empresa VALORIZA, SERVICIOS AMBIENTALES, SA, el
contracte del subministrament de 38 contenidors de 3.200 l., de càrrega lateral, nous o de
segona mà, pel servei de recollida de residus sòlids urbans del municipi de Vilanova i la
Geltrú, per un preu total de VINT-I-UN MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB
VINT-I-SIS CÈNTIMS D’EURO (21.386,26€), més QUATRE MIL QUATRE-CENTS
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NORANTA UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS D’EURO (4.491,11€), que fan un total de
VINT-I-CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS
D’EURO (25.877,37€). D’acord amb l’oferta, l’empresa adjudicatària s’obliga a subministrar
deu (10) contenidors més (millora en el subministrament) als previstos, sumant un total de
quaranta-vuit (48). El lliurament de tots ells es produirà en el termini de catorze dies des de
la formalització del contracte.
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a la partida pressupostaria 53.1621.2270001 del pressupost vigent.
TERCER.- Notificar l’adjudicació a l’empresa licitadora per tal que formalitzi el contracte
en el termini no superior a 15 dies hàbils següents a aquell en què rebi la notificació de
l’adjudicació del contracte.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com preveu la clàusula 31 del Plec de
clàusules administratives particulars a la Cap de Servei de Serveis Viaris i Mobilitat.
SISÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunten com a Annex 1.
SETÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents
siguin necessaris per a executar el present acord.”.
5.

CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
L’OBERTURA
DEL
PROCEDIMENT
DE
LICITACIÓ
PER
AL
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA MINERAL NATURAL O DE BROLLADOR,
DISTRIBUÏDA MITJANÇANT REFREDADORES A INSTAL·LAR A LES
DIFERENTS DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT I DE L'ORGANISME
AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER. NÚM. EXP.000017/2019CONT

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, i l’obertura del procediment d’adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat, i el plec de clàusules administratives particulars i
tècniques per a la contractació del subministrament d’aigua mineral natural o de brollador,
distribuïda mitjançant fonts refredadores a instal·lar a les diferents dependències de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i de l’Organisme Autònom Víctor Balaguer.
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159
de la LCSP, per un període de dos (2) anys, prorrogable per dos (2) anys més per
períodes anuals i amb un pressupost base de licitació anual de de CATORZE MIL DOSCENT VINT AMB QUARANTA EUROS (14.220,40 €), més MIL QUATRE-CENTS VINTI-DOS AMB SETANTA-QUATRE EUROS (1.422,74 €), corresponent al 10% d’IVA, que
fan un total de QUINZE MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS AMB QUARANTA EUROS
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(15.642,40 €). La previsió de despesa, tenint en compte que es preveu iniciar el
contracte el dia 1 de juliol de 2019, és la que segueix:
2019
Entitat
Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
OAPVB

Entitat
Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
OAPVB

Entitat
Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
OAPVB

Base
imposable

Import
IVA
(10%)

Total

6.860,70 €

686,07 €

7.546,77 €

249,48 €
2020

24,95 €

274,43 €

Base
imposable
13.721,40
€
498,96 €
2021
Base
imposable

Import
IVA
(10%)
1.372,14
€
49,90 €

Total
15.093,54 €
548,86 €

Import
IVA
(10%)

Total

6.860,70 €

686,07 €

7.546,77 €

249,48 €

24,95 €

274,43 €

TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a les partides pressupostàries del pressupost vigent detallades en el següent
quadre, així com a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis
econòmics que afectin a la durada del contracte. L’autorització o realització del contracte
es subordina a l’existència de crèdit en cada exercici pressupostari.
Aplicació pressupostària
02.9200.2200001

Entitat
Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
OAPVB

333.212

QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant.”.
6.

CONTRACTACIÓ. APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI
DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS,
SOLARS I TORRENTS DEL MUNICIPI. NÚM. EXP. 000024/2014-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD
“PRIMER.- PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte amb l’empresa
AMBIENT SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES, SL amb CIF B-43120534, del servei de
control integrat de plagues dels edificis municipals, solars i torrents del municipi de Vilanova
i la Geltrú, per un període d’1 any (del 15 de juny de 2019 al 14 de juny de 2020, per un
import anual total de 8.064,00 € de base imposable i 1.693,44 € corresponents a un 21%
d’IVA, que fan un total de 9.757,44 € (NOU MIL SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS
AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS).
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2019 serà de 4.368,00 € + 21% d’IVA,
que fan un total de 5.285,28 € (CINC MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB
VINT-I-VUIT CÈNTIMS).
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2020 serà de 3.696,00 € + 21% d’IVA,
que fan un total de 4.472,16 € (QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS
AMB SETZE CÈNTIMS).
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.9200.2279903 del pressupost del 2019 i a les
aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la
finalització del contracte, a raó de mesos vençuts.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa AMBIENT SERVEI DE CONTROL DE
PLAGUES, SL i publicar al Registre Públic de Contractes.
QUART.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a Annex.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”.
7.

CONTRACTACIÓ. ACORDAR DESERTA LA LICITACIÓ PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT LLOGUER DE
CASETES DE FUSTA PEL MERCAT DE NADAL I REIS, APLICANT CRITERIS
AMBIENTALS. NÚM. EXP. 000012/2019-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- DECLARAR DESERTA la licitació de la contractació del subministrament
mitjançant lloguer de les casetes de fusta del mercat de Nadal i Reis de Vilanova i la Geltrú.
SEGON.- Publicar la declaració al Perfil del Contractant.”.
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8.

CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
PER
A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT LLOGUER DE
CASETES DE FUSTA PEL MERCAT DE NADAL I REIS, APLICANT CRITERIS
AMBIENTALS. NÚM. EXP. 000019/2019-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
mitjançant procediment obert simplificat, i el plec de clàusules administratives particulars i
tècniques per a la contractació del subministrament mitjançant lloguer de casetes de
fusta pel Mercat de Nadal i Reis, aplicant criteris ambientals.
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159
de la LCSP, per un període d’un any, prorrogable per 3 anys més per períodes anuals i
amb un pressupost base de licitació anual de 9.000,- €, més 1.890,- € , corresponent al
21% d’IVA, que fan un total de 10.890 € (DEU MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS).
El preu unitari màxim de licitació s’estableix per l’import unitari anual següent:
€ (euros)/ud
450

M2/ud
120m2/20 casetes

TOTAL
9.000€

TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a la partida pressupostaria 10.4312.2120201 Manteniment mercadals de
petit format del pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els
propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. 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.”.
9.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER
CAIGUDA AL C. SANT FELIP NERI, 2, PER UN FORAT AL CARRER, EL DIA 3
DE MARÇ DE 2019. IMPORT SENSE ESPECIFICAR. NÚM. EXP. 000033/2019REC

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Declarar el desistiment de l’expedient de reclamació per responsabilitat
patrimonial formulada pel senyor amb DNI XXXXXX contra aquest Ajuntament.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”.
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10.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA PL.
EDUARD MARISTANY, EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2016. IMPORT 3600
EUROS. NÚM. EXP. 000036/2017-REC

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 XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”.
11.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA PL.
ACÀCIES, EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2016. IMPORT 210.50 EUROS. NÚM.
EXP. 000115/2017-REC

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 XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”.
12.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 2034 CPG, PER
LA CREMA D’UN CONTENIDOR A LA RBLA. SALVADOR SAMÀ, 116, EL DIA
1 D’OCTUBRE DE 2017. IMPORT 1301.13 EUROS. NÚM. EXP. 000034/2018REC

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per
l’advocat Sr. J. M. C. S., en representació de CATALANA DE OCCIDENTE, SA, contra
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”.
13.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL PAS DE
ZEBRA DEL CAP DE SANT JOAN, EL DIA 29 DE JUNY DE 2018. IMPORT 700
EUROS. NÚM. EXP. 000100/2018-REC

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la
senyora amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”.
14.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL C. SANT
CRISTÒFOL, 32, PEL MAL ESTAT DEL PAVIMENT, EL DIA 9 DE MAIG DE
2018. IMPORT 11550 EUROS. NÚM. EXP. 000116/2018-REC

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 XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”.
15.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 6155 KHS AL
C. ALMIRALL COLOM, PER HAVER TAPES DEL CLAVEGUERAM
AIXECADES, EL DIA 18 D’AGOST DE 2018. IMPORT 300 EUROS. NÚM. EXP.
000161/2018-REC

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 XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”.
COMUNICACIÓ I TIC
16.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ. APROVAR L’ADHESIÓ DE
L’AJUNTAMENT AL SERVEI VÀLID (INTEGRADOR DE SERVEIS
D’IDENTITAT DIGITAL) DEL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE
CATALUNYA. NÚM.EXP. 3/2019/ETIC

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament al servei VÀLid (Integrador
de serveis d’integritat digital) del Consorci AOC. Aquest servei s’ofereix de forma
gratuïta.
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SEGON. Tramitar aquesta sol·licitud d’adhesió mitjançant la plataforma EaCat tal i com
especifica el Consorci AOC.
TERCER. Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del
Servei per part del Consorci AOC (veure document adjunt) i que es troben publicades a
la seva seu electrònica (https://www.seu-e.cat/web/consorciaoc).
QUART. Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present
sol·licitud.
CINQUÈ. Designar al Sr. Tomàs Prados Molina com a responsable de la coordinació i
el seguiment del servei.”.
INTERVENCIÓ
17.

APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚMERO F/2019/14. NÚM. EXP. 48/2019-EINT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2019/14
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2019/14
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament
de dites despeses.”.
TRESORERIA
18.

GESTIÓ TRIBUTARIA. APROVAR LA CONVOCATÒRIA 2019 PER A LA
CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS EN ELS TRIBUTS MUNICIPALS PER
ATENDRE SITUACIONS ESPECIALS. EXP. 76/2019/ESUB

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Aprovar la Convocatòria 2019 per a la Concessió d’Ajuts Econòmics en els
Tributs Municipals per Atendre Situacions Especials, que consta en l’annex I. Les bases
que regulen aquesta convocatòria són les aprovades pel Ple de data 2 de juliol de 2018
i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 12 de juliol de 2018.
SEGON.- Publicar aquesta convocatòria al BOPB i a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS).”.
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19.

GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DENEGAR LA SUBVENCIÓ IBIU (NIVELL DE RENDA).
RECTIFICACIÓ ACORD JGL 26/02/2019. NÚM. EXP. 78/2019/ESUB

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
1. “Modificar l’acord de la Junta de Govern Local de 26 de febrer de 2019 de concessió
dels d’ajuts al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (nivell de renda), i
minorar la quantitat total reconeguda, 12.045,43 € per 94 expedients, en 183,08 €
de l’expedient de F. D. M., NIF XXXXXX:
2. Desestimar la sol·licitud de F. D. M., NIF XXXXXX d’ajut a l’Impost sobre Béns
Immobles (nivell de renda), per no complir la totalitat dels requisits previstos a
l’apartat A).a) de la Base Cinquena de les Bases.
3. Notificar el present acord desestimatori a la interessada.
3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”.
20.

GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ SUBVENCIÓ IVTM
(BIMODALS) 2018. NÚM. EXP. 79/2019/ESUB

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“1. Concedir els ajuts següents per un total de 35,97 Euros, per ajuts al pagament de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (vehicles elèctrics, bimodals o que
utilitzin combustibles alternatius) de l’exercici 2018, previst a l’apartat B).d) de la
Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs
municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i segons la
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 d’octubre de 2018:
Nº
1

Nom
COUSO CASTILLA, ROSARIO

NIF
19789520K

Import
35,97

Aquesta quantitat s’ha de pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018.
2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació
d’incloure la quantitat percebuda a la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques (IRPF).
3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”.
21.

GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ SUBVENCIONS ICIOTXUR 2018. NÚM. EXP. 80/2019/ESUB

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD
“1. Concedir els ajuts següents per un total de 353,50 Euros, per ajuts al pagament de
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, i de la Taxa per la intervenció
de l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient, de
l’exercici 2018, previstos a l’apartat B).e) de la Base Cinquena de les Bases per a
la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de
l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província
de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la
Província de 2 d’octubre de 2018:
Nº
NOM
1 COM. PROP. AV. FRANCESC MACIA, 169 B
2 COM. PROP. C. SANT GREGORI, 1

NIF
H59028738
H63369383

Import
Subvenció
195,50
158,00
353,50

(1)
1.e)
1.e)

(1) Subtipus d’ajut segons la classificació regulada als apartats B).e).1 i B).e).2 de la Base Cinquena
de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals.

Aquesta quantitat s’ha de pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018.
2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions
a que vingui obligat.
3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”.
22.

GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ SUBVENCIONS TXIA 2018.
NÚM. EXP. 81/2019/ESUB

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“1. Concedir els ajuts següents per un total de 560,00 Euros, per ajuts al pagament de
la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable, així com pels controls de les activitats, els controls
periòdics i les revisions periòdiques, de l’exercici 2018, previstos a l’apartat B).g)
de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els
tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i segons la
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 d’octubre de 2018:
Nº
1
2

NOM

NIF

R.,N. O.
STREET FUSION (ASSOCIACIO DE
DANSA ESPORTIVA)
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XXXXXX
G67255422

Import
Subvenció
360,00
200,00
560,00

(1)
1.c)
1.b)

(1) Subtipus d’ajut segons la classificació regulada a l’apartat B).g) de la Base Cinquena de les
Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals.

Aquesta quantitat s’ha de pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018.
2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions
a que vingui obligat.
3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”.
23.

GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ SUBVENCIONS TXEN
2018. NÚM. EXP. 82/2019/ESUB

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“1. Concedir els ajuts següents per un total de 3.990,64 Euros, per ajuts al pagament
de la Taxa per a recollida d’escombraries d’activitats de l’exercici 2018, previstos a
l’apartat B).h).3 de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts
econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2
de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de
2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2
d’octubre de 2018:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nom
A. E., P.
D. I., J.
DISTRIBUCIONES NAVARRO Y GRUPO DIPROAL
F.P., J.
FERRETERIA ALMIRALL, SL
L.,W.
M. B., A.
P. C., G.
S. M., E. J.
V. M., K.
V. L., M.

NIF
XXXXXX
XXXXXX
B66889965
XXXXXX
B62108261
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

Import
402,00
597,60
137,10
823,20
111,30
411,60
411,60
185,50
37,09
823,20
50,45
3.990,64

Aquesta quantitat s’ha de pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018.
2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions
a que vingui obligat.
3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”.
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RECURSOS HUMANS
24.

APROVAR LA CONVOCATÒRIA I L’OFERTA DE TREBALL PER A LA
SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/INA, LES BASES
REGULADORES DEL CONCURS OPOSICIÓ
D’UNA PLAÇA DE
FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA I UNA BORSA DE TREBALL DE
PROFESSORAT DE L’ESCOLA DE MÚSICA. NÚM. EXP. 192/2019/ERH

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Aprovar la l’Oferta de Treball i les bases del procés de selecció d’un lloc de
treball de Tècnic/a Superior en Dret.
SEGON.- Aprova la convocatòria i les bases específiques reguladores del concurs
oposició lliure per a la provisió de 4 places de funcionari/ària de carrera, d’auxiliar
administratiu, Grup C2, Escala d’Administració General, Subescala Auxiliar, de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. El text íntegre de les bases s’adjunten al present
acord.
TERCER.- Aprovar la convocatòria i la borsa de treball de Professorat de Música de
diferents especialitat.
QUART.- Publicar l’oferta de treball de Tècnic/a Superior en Dret i de la borsa de treball
del Professorat de Música al web municipal i a les xarxes socials.
CINQUÈ.- Publicar la convocatòria i les bases reguladores del concurs oposició de les
4 places de funcionari/ària en el Diari Oficial de la Generalitat i el Butlletí Oficial de la
Província.
SISÈ.- Viabilitat econòmica:
a)
La viabilitat econòmica de l’oferta de treball del Tècnic/a Superior en Dret queda
coberta amb la jubilació a partir del mes de juny d’un tècnic d’administració general.
b)
La viabilitat econòmica de la convocatòria de les 4 places de funcionari/ària de
carrera com a Auxiliar Administratiu/va, està consignat a les partides pressupostàries
del Capítol I, atès que les places estan cobertes interinament des de fa varis anys.
c)
La viabilitat econòmica de la borsa de Professors de Música de diferents
especialitats, és per la cobertura de vacants temporals que aniran acompanyades de
l’estalvi econòmic corresponent, en cada situació, i que caldrà justificar en el decret de
contractació.
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POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
CONVIVÈNCIA I EQUITAT
25.

APROVAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A
FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT, L’ASSOCIACIÓ BULLANGA
FEMINISTA I LA FRONTISSA QUE CONFORMEN EL CASAL DE DONES CA
LA TOMASA CUEVAS GUTIÉRREZ, PER A LA CESSIÓ D’ESPAI DE
L‘EQUIPAMENT MUNICIPAL DEL C. BONAIRE, 1. NÚM. EXP. 487/2019/eAJT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: Aprovar el conveni privat de cooperació i col·laboració entre l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, l’Associació Bullanga Feminista i La Frontissa que conformen el
Casal de Dones Ca la Tomasa Cuevas Gutiérrez, per a la cessió d’espai de l‘equipament
municipal del Carrer Bonaire, 1, que s’adjunta com annex I
SEGON. 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.
TERCER. Aprovar la fitxa del conveni, que s’adjunta com annex II
QUART.-Notificar aquets acord a les entitats interessades.”.
ESPORTS
26.

APROVAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT, I PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E, CONCESSIONÀRIA
DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF, PER A
L’AMPLIACIÓ
A
PRECARI
DE
LA
ZONA
D’APARCAMENT.
NÚM.EXP.463/2019/EAJT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Aprovar el conveni de cooperació i col·laboració amb l’empresa Parc del
Garraf Sport, AIE concessionària del Complex Esportiu Municipal Parc del Garraf
per a l’ampliació a precari de la zona d’aparcament, el qual s’adjunta i figura com
annex al present acord.
SEGON.- Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 14
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
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administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls a l’activitat econòmica.
TERCER.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les
dades.
Descripció:
CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, I L’ALTRA PART PARTICIPANT
L’EMPRESA PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E, CONCESSIONÀRIA DEL
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF PER A L’AMPLIACIÓ A
PRECARI DE LA ZONA D’APARCAMENT
Data:
14 de maig de 2019
Signataris:
PARC DEL GARRAF SPORT, AIE i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
Objecte:
L'objecte del present conveni és establir les bases de col·laboració per a l’ampliació
de l’aparcament del C.E.M. Parc del Garraf, amb l’annex de la pastilla de terreny de
2000 m2 que es troba actualment, sense ús, entre el Poliesportiu Isaac Gálvez i el
C.E.M. Parc del Garraf segons els compromisos i actuacions que s’estableixen en el
pacte segon. La resta de la parcel·la de 3.590 m2 serà terraplenada i anivellada.
Drets i Obligacions:
 Per part de l’Ajuntament
- Es compromet a cedir a precari el terreny de 2.000 m2 on es prevista l’actuació
de l’ampliació de l’aparcament del Parc del Garraf descrita en els antecedents,
temporalment, per a ús d’aparcament de vehicles. La resta de la parcel·la de
3.590 m2 serà terraplenada i anivellada.
 Per part de l’empresa Parc del Garraf Sport A.I.E
- Accepta la cessió d’us a precari.
- Accepta les obligacions respecte al caràcter provisional (article 62 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme: obligacions d’enderrocar o desmuntar les obres
i instal·lacions quan l’Ajuntament ho requereixi, obligació de reposar el sòl a l’estat
anterior a l’execució de les obres sense dret a percebre indemnització).
- Accepta l’ús no exclusiu d’aparcament, que permetrà la seva utilització, en el
cas que es produeixin esdeveniments esportius en aquesta zona esportiva de
titularitat municipal.
- Es compromet a condicionar el terreny destinat a aparcament de vehicles,
terraplenant i anivellant la superfície amb una base de tot-u, acabada
superficialment amb una capa d’ull de perdiu, tot plegat degudament compactat.
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S’haurà de respectar, en tot cas, l’espai de separació que fa de passeig i que
travessa tota la zona esportiva pel migs dels camps esportius.
- Es compromet a abonar el cost de l’actuació de condicionament del terreny
destinat a aparcament i executar les actuacions en el termini de 3 setmanes.
- Es compromet a mantenir en bon estat de conservació, manteniment i neteja
mentre segueixi vigent aquest conveni, per tal de preservar la salubritat de
l’espai, això com a entregar l’espai cedit, a la finalització de la cessió en perfecte
estat de conservació.
Vigència:
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una durada
de quatre anys, que es podran prorrogar de forma expressa per períodes anuals amb
un màxim de quatre.
QUART.- Autoritzar a la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, la signatura del present conveni.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”.
27.

APROVAR UNA APORTACIÓ ECONÒMICA AL CONSELL ESPORTIU DEL
GARRAF. NÚM. EXP. 447/2019/EAJT
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar una aportació econòmica al Consell Esportiu del Garraf per import
de 41.000 €.
SEGON. L’import de l’esmentada aportació econòmica anirà a càrrec de la partida
33.3410.48103 CONVENI CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF, del vigent pressupost
ordinari de l’any 2019 de la Regidoria d’Esports.
TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat.”.
28.

APROVAR LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER A L’ÚS PRIVATIU SENSE
TRANSFORMACIÓ DE DIVERSOS ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC DE L’ESTADI
MUNICIPAL DE FÚTBOL PER L’APROFITAMENT PUBLICITARI. NÚM. EXP.
2/2019/EESP

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Concedir llicència d’ús privatiu del domini públic sense transformació, pel
termini de dos anys, referida als espais del Complex Municipal de Fútbol disponibles per
a posar publicitat estàtica, a favor de les entitats i espais concrets que s’indiquen:
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Publicitat frontal grada
Publicitat Gol marcador
Publicitat Gol Mar
Publicitat
grades
(gols,
banquetes)

fons

CF Alumnes Club Nou de
Obrers
Futbol Base
Vilanova
Vilanova
2015
22 mòduls
10 mòduls
16 mòduls
8 mòduls
16 mòduls
8 mòduls
i 41 mòduls
20 mòduls

CA Vilanova
Pasífae
2 mòduls
1 mòdul
1 mòdul
3 mòduls

SEGON. Sotmetre la llicència als criteris que a continuació es detallen:
•
•
•

•

•
•

La col·locació de nous elements publicitaris es realitzarà sempre de conformitat
amb el criteri de la Regidoria d’Esports i per mitjans propis de la entitat.
L’entitat es compromet a l’adequació del contingut publicitari, al que disposen les
lleis i reglaments que la regulin.
L’entitat es responsabilitzarà del manteniment de les estructures publicitàries,
així com cobrir en la seva pòlissa de Responsabilitat Civil tots els riscos de
l’explotació de la publicitat que tingui exposada a la instal·lació esportiva i
mantenir la seva vigència durant tot el termini de la gestió.
L’entitat reconeix el dret de l’Ajuntament, en un moment determinat i de forma
excepcional per actes propis o en els que hi participi, d’alterar l’exposició de la
publicitat.
L’entitat es compromet a no subcontractar ni cedir la gestió i explotació de la
publicitat a un tercer.
Aquesta llicència queda supeditada al manteniment dels equips participant en
campionats federats.

TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.”.
TERRITORI I ESPAI URBÀ
PROJECTES I SERVEIS VIARIS
29.

PROJECTES I OBRES. RECTIFICAR ERROR MATERIAL DETECTAT A
L’ACORD DE LICITACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA, ADEQUACIÓ I
ACTIVITATS A L’EDIFICI DEL CARRER SANT SEBASTIÀ NUMERO 11 EL
TOC. NÚM. EXP. 25/2019-EPUR

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“Primer .- Rectificar l’error material detectat a l’acord de l’aprovació de l’expedient
de contractació, obertura del procediment de licitació mitjançant procediment obert
simplificat abreujar i aprovar el plec de clàusules administratives particular del projecte
“Reforma, adequació i activitats a l’edifici municipal situat al carrer Sant Sebastià
número 11 El Toc” de la Junta de Govern Local de 9 d’abril de 2019, rectificant el
redactat del punt tercer quant al numero de unes de les partides que ha de ser amb el
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redactat següent “Tercer.- Aprovar la despesa quant a 38.150€ a càrrec de la partida
09.3278.2269902, quant a 20.000€ a càrrec de la partida 09.3278.2269903 i quant a
12.835,50€ a càrrec de la partida 09.3278.2269900 .” .
URBANISME I HABITATGE
30.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT
SANCIONADOR, IMPOSANT UNA SANCIÓ DE 1.001,00 EUROS A LA
SOCIETAT MUSIC ECLIPSE, SCP, COM A TITULAR DE L’ESTABLIMENT
ANOMENAT “EL CERCLE”, UBICAT AL C. CORREU, 80, PER ADMETRE
MENORS
AL
ESTABLIMENT,
SENSE
TENIR
L’AUTORITZACIÓ
ADMINISTRATIVA CORRESPONENT. NÚM. EXP.: 000033/2018-SACT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades en data 19 de febrer
de 2019 per la societat MUSIC ECLIPTSE SCP , amb CIF J6492835-1, amb número de
registre a l’Ajuntament, 2019007590.
SEGON. IMPOSAR a la societat MUSIC ECLIPSE, SCP, com a titular que exerceix
activitat de sala de festes amb espectacle, anomenat “EL CERCLE”, amb NIF J64928351, situat al carrer CORREU, núm. 80, una sanció 1.001,00 euros, com a responsable
de la infracció pels fets que es declaren provats a la present proposta de resolució.
TERCER. NOTIFICAR a l’imputat la present proposta de resolució, amb la concessió
d’un termini d’audiència de quinze dies hàbils (15 DIES HÀBILS), a partir del dia següent
de la seva notificació perquè pugui al·legar allò que consideri convenient a la seva
defensa.
QUART. REQUERIR a la societat MUSIC ECLIPTSE SCP , amb CIF J6492835-1,
com a titular de l’establiment “EL CERCLE”, 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.
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.“.
31.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVAR LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT
SANCIONADOR, IMPOSANT UNA SANCIÓ DE 1.001,00 EUROS AL SR. J. B.
H. V., COM TITULAR DE L’ESTABLIMENT ANOMENAT “EL JOAN PETIT
QUAN CUINA” UBICAT A LA RAMBLA CASTELL, NÚM. 81-83, PER
INCOMPLIMENT DE HORARI DE TANCAMENT DE L’ACTIVITAT. NÚM. EXP.:
000007/2019-SACT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD
“PRIMER. IMPOSAR al senyor J. B. H. V., amb NIF XXXXXX, com a titular de
l’establiment anomenat “El Joan Petit quan cuina”, situat a la RBLA. CASTELL, núm.
81-83, d’aquesta localitat, una sanció de 1001,00 euros, com a responsable de la
infracció pels fets que es declaren provats a la present proposta de resolució,
concretament, l’incompliment de l’hora de tancament de l’establiment que té establerta
a la seva autorització administrativa.
SEGON. REQUERIR al senyor J. B. H. V., amb NIF XXXXXX, com a titular de
l’establiment anomenat “El Joan Petit quan cuina”, 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. “.

Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
SECRETARIA GENERAL
32.

UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 3.003€ PER
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27, 31.3 I 16 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS,
PER TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA, NO ATENDRE EL
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT ARRAN D’UNA
MOSSEGADA DELS GOS A UNA MENOR, EN DATA 17/06/2018. NÚM. EXP.
000553/2018-UES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la
persona titular del DNI XXXXXX, per no atendre el requeriment del Departament de Medi
Ambient i el gos de la seva propietat estar considerat potenciament perillós per haver
atacat una altre persona.
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX 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.
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TERCER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal
de tinença d’animals, segons consta a l’expedient.
QUART. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa 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.
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de tres mil
euros amb 3 cèntims (3.003 €).
CINQUÈ: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, 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.
SISÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”.

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.30 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari.

Neus Lloveras i Massana

Josep Gomariz Meseguer
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