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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DEL DIA  
21 DE JULIOL DE 2015 

 
Acta núm. 27 

 

Assistents: 
 

 NEUS LLOVERAS MASSANA 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
TERESA LLORENS I CARBONELL 
ARIADNA LLORENS GARCIA 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
GERARD FIGUERAS ALBA 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
BLANCA ALBA PUJOL 
 
SECRETARI ACCIDENTAL 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÉSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ 
(Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria. 
 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL.  

 
1. FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DE DIA 14 DE JULIOL DE 2015. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la sessió ordinària del dia 14 
de juliol de 2015. 
 
 

2. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR LA RESOLUCIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL, FORMULAT PER MILAGROS BAEZA MARTI, PER 
LA CAIGUDA SOFERTA AL C. DE MIQUEL GUANSÉ, COM A 
CONSEQÜÈNCIA DEL MAL ESTAT DEL PAVIMENT, EN DATA 
27/02/2015. 
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S’acorda per unanimitat dels assistents. 
 
PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora MILAGROS BAEZA MARTI contra aquest 
Ajuntament, per la caiguda soferta al C. MIQUEL GUANSÉ davant l’establiment 
Mercadona, com a conseqüència del mal estat del paviment, en data 
27/02/2015. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.” 
 

3. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL RECURS  ORDINARI   
106/2015-A INTERPOSAT PER  MANUEL RODRIGUEZ PÉREZ I 
INÉS AGUILAR GÓMEZ, DAVANT DEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚMERO 11  DE BARCELONA.  

 
 
S’acorda per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat contenciós administratiu 
número11 de Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el 
procediment, recurs ordinari 106/2015-A interposat per MANUEL 
RODRIGUEZ PÉREZ I INÉS AGUILAR GÓMEZ, per quantia import de 
34.300 euros. 
 
SEGON. Designar  a MILÀ ADVOCATS SLP (el lletrat,  Sr. Miquel Àngel 
Pigem de las Heras)   per a que assumeixi la representació i la defensa jurídica 
de l’Ajuntament en l’esmentat procés. Aquesta representació i defensa 
s’entendrà als ulteriors recursos o impugnacions que contra la resolució 
d’aquest procediment se’n puguin interposar.  
 
TERCER.  Designar al procurador dels Tribunals, Sr. Ivo Ranera Cahís (Ranera 
Cahís Procuradors) pel cas de ser necessària la seva intervenció en el 
procediment. 
 
QUART. L’import de la contractació que és pagarà amb càrrec a la partida de 
Defensa Jurídica número 07.9203.22799,  atendrà als següents criteris un 
cop es determini la quantia del procediment: 
 

• Quantia del procediment fins a 6.000.-€:  700.-€. 
• De 6.001 a 18.000.-€: 1050.-€. 
• De 18.001 a 30.000.-€:  1400.-€. 
• De 30.001 a 60.000.-€:  1750.-€. 
• Més de 60.001.-€:  2100.-€. 
• Procediments de quantia indeterminada: 1050.-€. 

 
En quant a la forma de pagament, la mateixa s’efectuarà de conformitat amb 
allò establert als Criteris Orientadors de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, de la següent forma: 
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Estudi i període de controvèrsia: 60%. 
Per la fase probatòria: 20%. 
Per l’assistència a vista o formulació de conclusions escrites: 20%. 

 
Cinquè.- NOTIFICAR el present Acord al lletrat i procurador designats a l’acord 
Segon i Tercer anteriors, així com a la Cap de Servei de Llicències i Disciplina, 
Sra. Rosa Mª Cunill Permiquel i  al Cap dels Serveis Jurídics Administratius 
d’Urbanisme,  Sr. Tomás Bonilla Núñez   , als efectes que prestin 
l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la documentació 
pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat designat.” 
 

4. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE L’AUTO RECAIGUT EN 
EL PROCEDIMENT NÚM. 271/2014-C DEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚMERO 9 DE BARCELONA. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local  de l’auto recaigut en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 

9 DE BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  271/2014-C 
 
Núm. i data sentència:            s/n de 20 de maig  de 2015 
 
Part actora  :   ANTONIO PINEDA CARDADOR 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat SANTIAGO SÁENZ HERNÁIZ ( DIGESTUM LEGAL) 
 
Objecte del recurs  :  Contra la resolució desestimatòria per silenci 

administratiu del recurs d’ alçada interposat el dia 4 
de març de 2014 pel que sol·licitava el recurrent li 
fos abonat el plus de nocturnitat, del dies i mesos 
indicats a la seva instància de data 14 de novembre 
de 2014. 

 
Decisió  :  Declara l’arxiu del present recurs per satisfacció 

extra processal. Desestiment de la corporació de la 
petició d’acumulació als presents autos del autos 
que es segueixen al Jutjat contenciós administratiu 
núm. 8 de Barcelona, RCA 49/2015. 

 
Fermesa :   No és  ferma i cap contra el mateix recurs 

d’apel·lació. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per 

assabentada i conforme.  
 



4 

5. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA  NÚM. 
176/2015 RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT NÚM. 515/2014-F 
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 13 DE 
BARCELONA. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 

13 DE BARCELONA 
 
Núm. procediment  :   515/2014-F 
 
Núm. i data sentència:           176/2015 de 7 de juliol de 2015 
 
Part actora  :   VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat MIQUEL ANGEL PIGEM DE LAS HERAS ( MILÀ    

ADVOCATS) 
 
Objecte del recurs  :  Contra acord de Ple de data 8 de setembre de 2014 

pel que es va desestimar recurs de reposició 
formulat per l’ empresa contractista  pel que 
s’imposava la sanció de 2.500 euros per cada un 
dels vuit incompliments per servei efectuat de forma 
defectuosa o deixant restes de materials. 

 
Decisió  :  Es desestima el recurs interposat, sense imposició 

de costes. 
 
Fermesa :   És  ferma. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per 

assabentada i conforme.  
 

6. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA  NÚM. 
230/2015 RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT NÚM. 109/2015-S 
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 2  DE 
BARCELONA. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 

2 DE BARCELONA 
 
Núm. procediment  :   109/2015-S 
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Núm. i data sentència:           230/2015 de 7 de juliol de 2015 
 
Part actora  :   CRISTINA GARCIA DE MIGUEL 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat                DOLORS  MOYANO CAMPAÑA 
 
Objecte del recurs  :  La desestimació presumpta de la petició de 

responsabilitat patrimonial presentada per l’actora 
pels danys ocasionats al caure mentre circulava amb 
la seva motocicleta pel creuament de l’avinguda de 
la Terrossa amb el carrer Agricultura el dia 6 de juliol 
de 2014. 

 
Decisió  :  Estimació del recurs interposat condemnant a l’ 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a que aboni a 
l’actora la quantia de 643,84 euros així com 150 
euros en concepte de costes processals. 

 
Fermesa :                               És ferma. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per 

assabentada i conforme.  
 

7. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA  NÚM. 
244/2015 RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT NÚM. 257/2014 
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 17 DE 
BARCELONA. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 

17 DE BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  257/2014 
 
Núm. i data sentència:          244/15  de 8 de juliol de 2015 
 
Part actora  :   DEBORA PARERA GAUXAX 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat                JORDI SELLARÉS I VALLS  
 
Objecte del recurs  :  Pretensió anul·lativa contra la resolució de data 9 

d’octubre de 2013 que desestima la sol·licitud de 
responsabilitat patrimonial presentada en relació als 
danys reclamats ocasionats al seu vehicle  arrel de l’ 
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incendi del contenidor causat per un acte vandàlic o 
delictiu. 

 
Decisió  :  Es desestima el recurs interposat, sense imposició 

de costes. 
 
Fermesa :  És ferma. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per 

assabentada i conforme.  
 
 

8. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT DE 
LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A 
L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL CENTRE CÍVIC I 
ESPORTIU LA COLLADA – ELS SIS CAMINS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011 de 14 de novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant 
procediment obert, i el plec de clàusules administratives particulars i tècniques per 
a la concessió de domini públic per a l’explotació del servei de bar del Centre 
Cívic i Esportiu La Collada – Els Sis Camins de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Convocar licitació pel procediment obert amb publicitat d’acord amb 
els articles 157 a 161 del TRLCSP, per un període de 2 anys prorrogables dos 
anys més per períodes anuals, amb un cànon anual mínim de 2.000,00 i un 
màxim de 2.400,00. 
 
TERCER. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 
 

9. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT DE 
LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A 
L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL CENTRE CÍVIC TACÓ 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011 de 14 de novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant 
procediment obert, i el plec de clàusules administratives particulars i tècniques per 
a la concessió de domini públic per a l’explotació del servei de bar del Centre 
Cívic Tacó de Vilanova i la Geltrú. 
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SEGON. Convocar licitació pel procediment obert amb publicitat d’acord amb 
els articles 157 a 161 del TRLCSP, per un període de 2 anys prorrogables dos 
anys més per períodes anuals, amb un cànon anual mínim de 2.000,00 i un 
màxim de 2.400,00. 
 
TERCER. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

10. RECURSOS HUMANS. APROVACIÓ, SI ESCAU, LA 
DESESTIMACIÓ DE SOL·LICITUD DE REQUALIFICACIÓ DE 
LLOC DE TREBALL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents desestimar la petició de requalificació 
del lloc de treball d’Administratiu/va de Secretaria i funcions de suport a la 
Regidora d’Educació C1-17 amb 178 punts. 

  
 

11. INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE DE LES QUANTITATS 
RETORNADES PER L’ATE EN CONCEPTE DE DEVOLUCIÓ DE 
LES QUOTES DE L’IMPOST SOBRE VENDES MINORISTES DE 
DETERMINATS HIDROCARBURS (CÈNTIM SANITARI). 

 
 
Es dóna compte de les quantitats retornades per l’Agència Tributària en 
concepte de devolució de les quotes de  l’Impost sobre Vendes minoristes de 
determinats Hidrocarburs (cèntim sanitari), sobre les compres de carburant dels 
vehicles municipals, període 2010-2012, per un import total de 13.587,92 euros 
més 2.362,49 euros en concepte d’interessos de demora, segons el detall 
següent:  
 
 
      

   Import Interessos TOTAL  

1r trimestre 2010 1.136,98 286,08 1.423,06  

2n trimestre 2010 1.130,00 270,23 1.400,23  

3r trimestre 2010 1.140,16 258,71 1.398,87  

4t trimestre 2010 1.005,80 193,99 1.199,79  

1r trimestre 2011 861,12 176,92 1.038,04  

1r trimestre 2011 111,46 20,06 131,52 complementària 

2n trimestre 2011 1.064,41 188,95 1.253,36  

3r trimestre 2011 1.033,30 170,41 1.203,71  

4t trimestre 2011 906,15 129,48 1.035,63  
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1r trimestre 2012 1.015,99 132,54 1.148,53  

2n trimestre 2012 1.679,87 233,65 1.913,52  

3r trimestre 2012 1.297,40 164,14 1.461,54  

4t trimestre 2012 1.205,28 137,33 1.342,61  

   13.587,92 2.362,49 15.950,41  
 
 

12. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA. APROVAR 
L’ACTUALITZACIÓ 2015 DEL MANUAL D’ACTUACIÓ DEL PLA 
ESPECÍFIC MUNICIPAL PER LA FESTA MAJOR. 

 
 
S’acorda per unanimitat dels assistents aprovar la documentació adjunta, 
corresponent a l’actualització 2015 del manual d’actuació del Pla Específic 
Municipal per la Festa Major 
 
 
POLITIQUES DE CIUTADANIA  
 

13. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ 
D’EQUIPS I SERVEIS SOCIALS, A EFECTES ADMINISTRATIUS. 

 
 
S’acorda per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Crear, a efectes administratius per a la seva inscripció al Registre 
d'Entitats, Serveis i Establiments de Serveis Socials de la Generalitat de 
Catalunya (RESES), els equips i serveis següents: 
 
- Equip Bàsic d’Atenció Social D’ATENCIÓ A LES DEPENDÈNCIES, ubicat al 

carrer de Sant Josep núm. 16-22 (La Plataforma. Centre Multiserveis) 
- Equip Bàsic d’Atenció Social PRIMERA ACOLLIDA, ubicat al carrer del 

Marquesat de Marianao núm. 2 
- Equip Bàsic d’Atenció Social D’ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA, ubicat al 

carrer del Marquesat de Marianao núm. 2 
- ECONOMAT de VNG, servei social de distribució d’aliments, ubicat al carrer 

del Recreo núm. 6 
 
SEGON.  Acordar el canvi d’ubicació de l’Equip Bàsic d’Atenció Social 
PONENT a la plaça d’Enric C. Ricart núm.12 
 
TERCER.  Autoritzar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació 
necessària per a dur a terme els tràmits al RESES que corresponguin.” 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
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14. SERVEIS VIARIS. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES 
NÚM. 3, ÚLTIMA,  A FAVOR D’OBRAS QUINTANA, SA.  

 
S’acorda per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la certificació d’obres núm. 3, corresponent a treballs 
efectuats el mes de març de 2015, a favor de l’empresa OBRAS QUINTANA, 
SA, amb CIF: A-0839711-9 i domicili a l’Av. Cubelles, 56 de Vilanova i la Geltrú, 
per les obres del Projecte constructiu de l l’anella central de la fase 2 del 
pla especial de la bicicleta, per un import de 15.938,23 € (quinze mil nou-
cents trenta-vuit amb vint-i-tres euros), més 3.347,03 € (tres mil tres-cents 
quaranta-set amb tres  euros) corresponent al 21% de l’IVA, fent un total de 
19.285,26 (dinou mil dos-cents vuitanta-cinc amb vint-i-sis euros).  
 
SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 54.155.61901 
(carril bici)  del Pressupost Municipal vigent.” 
 
 

15. URBANISME. APROVAR L’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE 
REPARACIÓ I ADEQUACIÓ A L’ESPAI MASIA D’EN CABANYES.  

 
S’acorda per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la memòria tècnica descriptiva, per a l’execució de diversos 
treballs necessaris de “Reparació i adequació a l’espai Masia d’en Cabanyes”, 
realitzada per l’arquitecte tècnic Ton Roure Ripoll, per un import total de dinou 
mil trenta tres euros amb trenta cèntims (19.033,30€) amb l’IVA inclòs. 
 
SEGON. Adjudicar la realització dels treballs consistents en “Treballs de 
reparació i adequació a l’espai Masia d’en Cabanyes” de Vilanova i la 
Geltrú, segons la memòria tècnica redactada pels Serveis Tècnics municipals, i 
d’acord amb l’informe tècnic emès per part de l’Arquitecte tècnic Ton Roure 
Ripoll , a l’empresa CONSTRUCCIONES CONTRERAS 1945, SA, amb NIF A 
58186693 i domicili a l’avinguda de Cubelles 28, bxs. 08800 Vilanova i la 
Geltrú, per l’import de tretze mil set-cents noranta- vuit euros (13.798,00 €) més 
dos mil vuit-cents noranta- set euros amb cinquanta-vuit cèntims (2.897,58 €) 
del 21 per cent de l’IVA fan un import total de SETZE MIL SIS-CENTS 
NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA VUIT CÈNTIMS ( 16.695,58€). 
 
TERCER. Aquest import anirà a càrrec de la partida 40.1500,2269905 del 
vigent pressupost.” 
 

16. URBANISME. APROVAR L’ADJUDICACIÓ DE TREBALLS DE 
PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL CAMÍ RAL I RECONSTRUCCIÓ 
MUR DE PEDRA. 

 
S’acorda per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar l’adjudicació del contracte menor dels treballs de 
pavimentació d’un tram de camí ral i la construcció d’un tram de mur de pedra 
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en sec, d’acord amb l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal Ton 
Roure Ripoll, a l’empresa ROCA GÓMEZ S.L., amb NIF B-08593543 i domicili 
a Ronda Europa 61 de Vilanova i la Geltrú (08800), per import de disset mil 
cent noranta-tres euros amb cinquanta-nou cèntims (17.193,59€) sense IVA, 
més tres mil sis-cents deu euros amb seixanta-cinc cèntims (3.610,65€) 
corresponents al 21 per cent de l’IVA, fent un total de vint mil vuit-cents quatre 
euros amb vint-i-quatre cèntims (20.804,24€). 
 
SEGON. Aquest import en l’aplicació pressupostària anirà a càrrec de la partida 
40.153.61104 d’inversions municipals de 2015.” 
 

17. URBANISME. APROVAR L’ADJUDICACIÓ DE TREBALLS DE 
SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ ESPAI DE TRÀNSIT I PEATONAL 
A L’EIX VIARI DEL RAVAL DE SANTA MAGDALENA.  

 
S’acorda per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Adjudicar els treballs de senyalització i protecció de l’espai de trànsit 
i peatonal per tal de delimitar els diferents espais i facilitar l’accessibilitat, de 
l’eix viari del Raval de Santa Magdalena, d’acord amb l’informe emès per 
l’arquitecte tècnic Municipal senyor Ton Roure Ripoll, a l’empresa 
INTEROAD,SL amb NIF B- 58441585 i domicili al carrer Sant Joan núm. 3 
08620 Sant Vicenç dels Horts , per l’import de onze mil tres-cents noranta cinc 
euros amb dos cèntims (11.395,02€) sense IVA, més dos mil tres-cents noranta 
dos euros amb noranta-cinc cèntims ( 2.392,95€) corresponent al 21 per cent 
de l’IVA, fan un import total de tretze mil set-cents vuitanta-set euros amb 
noranta-set cèntims (13.787,97€). 
 
SEGON. Aquest import anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
53,155,61912 (amortització de la ciutat- vies públiques) del vigent pressupost.” 
 

18. URBANISME. APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 I ÚLTIMA A 
FAVOR DE ROCA GÓMEZ, SL, PER OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
DE PISTA POLIESPORTIVA EXTERIOR COBERTA ADJUNTA AL 
PAVELLÓ POLIESPORTIU DEL  GARRAF. LOT II. 

 
S’acorda per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent a treballs 
efectuats els mesos  de maig i juny  de 2015, a favor de l’ empresa ROCA 
GOMEZ,SL amb  NIF B-08593543  i domicili a la Ronda d’Europa,61 08800 
Vilanova i la Geltrú per les obres de “Construcció pista poliesportiva 
exterior coberta adjunta al pavelló poliesportiu del Garraf corresponent al 
LOT II, corresponent a la factura R06/15 per un import de  quaranta mil vuit-
cents quinze euros amb noranta-tres cèntims  (40.815,93 €) més   vuit mil cinc-
cents setanta-un euros amb trenta-cinc cèntims ( 8.571,35€) corresponent al 
21 per cent de l’IVA,  fan un total de quaranta-nou mil tres-cents vuitanta-set 
euros amb vint-i-nou cèntims (49.387,29€) . 
 



11 

SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 33,342,62204 
del vigent Pressupost Municipal.” 
 

19. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PE LA SRA. 
MONTSERRAT GARCIA BIS, PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ 
DE LA PLANTA BAIXA I PART DE LA PLANTA PRIMERA DE 
L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP, 
SITUAT AL C. DEL GAS, NÚM. 10. (536/2015) 

 
S’acorda per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per  MONTSERRAT GARCIA BIS, 37257722-E, per a  REFORMA I 
AMPLIACIÓ DE LA PLANTA BAIXA I PRT DE LA PLANTA PRIMERA DE 
L'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP, al carrer del 
Gas, 10, (Exp.000536/2015-OBR) d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

20. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PEL SR. 
CRISTOBAL RECASENS GARCIA, PER A ENDERROCAR 
MAGATZEMS I PORXO A LA FINCA DE CAN BRUNET (POLÍGON 
24, PARCEL·LA 4D) (560/2015-OBR // 27/2014-DIS) 

 
 
S’acorda per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per  CRISTOBAL RECASENS GARCIA, 38053602-X, per a  
ENDERROCAR MAGATZEMS I PORXO A LA FINCA CAN BRUNET 
(POLÍGON 24, PARCEL·LA 4d) EN COMPLIMENT DE L'EXPEDIENT DE 
PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 27/2014 (Exp.000560/2015-OBR), d'acord 
amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

21. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PEL SR. 
JOSÉ ANGULO NOGUES, PER  INSTAL·LAR UNA GRUA-TORRE 
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN  HABITATGE UNIFAMILIAR, 
SITUAT A L’AV. DE CUBELLES, NÚM. 156. (623/2015) 

 
S’acorda per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per  JOSÉ ANGULO NOGUÉS, 39351732-C, per a INSTAL·LAR 
GRUA-TORRE PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR, 
a l’avinguda de Cubelles, 156, (Exp.000623/2015-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

22. URBANISME. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ 
D’ALCALDIA. 

 
Els assistents es donen per assabentats de la relació de llicències aprovades 
per decret per donar compte a al Junta de Govern. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per JUAN NULA GARCIA, per repicar i tornar arrebossar 

paret de la terrassa, situada al C. Lurdes, 26 (611/2015) 
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2. Sol·licitud presentada per UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, per a 

construir una tanca i porta d’accés a la zona de càrrega i descàrrega a la nau i 
tanc d’aigua per al túnel acústic, situat a la Zona Portuària (661/2015) 

 
3. Sol·licitud presentada per FRANCISCA PONCE HERRERA, per reparar i pintar la 

façana, situada al C. Riu Guadiana, 3 (645/2015)     
 
4. Sol·licitud presentada per FAMILIA GALLEGO MARTINEZ, SL, per a reparar la 

façana, situada al C. Unió, 35 (646/2015) 
 
5. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. ATZAVARES, 22, per a rehabilitació 

de la façana nord a pati d’illa, situada al C. Atzavares, 22 (656/2015) 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, SA, per a la 

instal·lació de dipòsit de GLP a l’estació de servei, situada a la Rda. Europa, 37 
(564/2015) 

 
2. Sol·licitud presentada per MUTUA GENERAL DE CATALUNYA, per a reformar 

local destinat a oficines, situat a la Rambla Salvador Sama, 51 BX 01 (633/2015) 
 
3. Sol·licitud presentada per MUTUA GENERAL DE CATALUNYA, per a instal·lar 

rètols a la façana del local destinat a oficines, situat a la Rambla Salvador Sama, 
51 (634/2015) 

 
4. Sol·licitud presentada per TIGER STORES SPAIN, SL, per a l’adequació d’un 

local comercial per a basar, situat a la Rbla. Principal, 81                                                                       
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals  
 
1. Sol·licitud presentada per JOSE GARCIA per adequar local per instal·lar venda de 

pa am degustació (bar) a la rambla de la pau, 16 bxs. (exp. obres 569/2015).  
 
23. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 

COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES 
PRESENTADES PER L’INTERESSAT.  

 
Donar compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions 
responsables presentades per l’interessat. 
OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Sol·licitud presentada per MASIA CASA DEL MAR SL, per a primera ocupació 

de la rehabilitació de la Masia de Casa del Mar destinada a Hotel, situada al 
Camí Colls  (558/2015) 

 
2. Sol·licitud presentada per PASCUAL MORALES SIERRA, per a primera 

ocupació de la legalització i reforma interior de l’habitatge, situat al C. John 
Lennon, 9 (445/2015) 

 
ACTIVITATS 
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Innòcues 
 
1. Regim comunicat de JAVIER MERCADE LOPEZ  per instal·lar botiga d’esports  

al carrer Tetuan, 4 bxs. (exp. act 243/2015). 
 
 
Punt a tractar en sessió pública de la JGL 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 

 
24. RECURSOS HUMANS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ATORGAMENT DE DECLARACIÓ DE COMPTABILITAT A  
PERSONAL MUNICIPAL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
a)  
 
“De conformitat amb els articles 1.3, 2, 12 i 13 de la Llei 53/84, declarar la 
compatibilitat al treballador amb DNI 52.213.390-D, per a l’exercici privat de 
CAMBRER a les empreses Matas Arnalot i Servi Hostel, amb una dedicació 
màxima a ambdues empreses de 18,75 hores setmanals. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot 
moment a l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del 
treballador i dels horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir 
amb posterioritat a aquesta declaració de compatibilitat. 
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a 
falta molt greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està 
tipificat com a falta greu.” 

 
b) 
 
“De conformitat amb els articles 1.3, 2, 12 i 13 de la Llei 53/84, declarar la 
compatibilitat al treballador amb DNI 52.210.856-M, per a l’exercici privat de 
CAMBRER a l’empresa La Cucanya-Servihostel, amb una dedicació màxima 
de 18,75 hores setmanals. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot 
moment a l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del 
treballador i dels horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir 
amb posterioritat a aquesta declaració de compatibilitat. 
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a 
falta molt greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està 
tipificat com a falta greu.” 

 
URGÈNCIA 
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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 ha pogut ser objecte 
d’estudi permenoritzat 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 
 
RECURSOS HUMANS 
 

25. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2015 
EMO/204/2015, DE 23 DE JUNY. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la resolució 
EMO/204/2015, de 23 de juny, publicada al DOGC 6909 de 9 de juliol de 2015, 
l’atorgament de subvencions en el marc del Programa Treball i Formació. 
 
SEGON. Les accions a realitzar per la corporació per portar a terme el 
Programa  Formació i Treball 2015 (PANP),  i desenvolupar els treballs de 
caràcter públic i interès social es concreten en els projectes següent:  
 

1) Campanya de millora del manteniment de la ciutat: 6 Oficials 
paleta, 2 Oficials fusters, 3 Oficials Pintors, 2 Oficial Serraller, 2 
Operaris i 2 Auxiliar Administratiu/va. En total 17 contractes. 
Impulsat pe Servei de  Serveis Viaris, Mobilitat i Manteniment 
Ciutat. 

2) Campanyes de promoció ciutat tardor i hivern: 1 auxiliar 
administratiu/va. Impulsat pel Servei de Comunicació i premsa. 

3) Projecte de digitalització de documents dels expedients 
d’urbanisme: 1 auxiliar administratiu/va. Impulsat pel Servei Jurídic i 
Administratiu d’Urbanisme. 

4) Reforç administratiu en la campanya turística 2015 i al Servei de 
Promoció Econòmica i Turisme: 1 auxiliar administratiu/va. Impulsat 
pel Servei de Promoció Econòmica i Turisme. 

5) Reforç per la Campanya de revisió dels padrons dels serveis 
d’inspecció i gestió tributària: 1 auxiliar administratiu/va. Impulsat 
pel Servei de Gestió Tributària i Recaptació. 

6) Digitalització de documents i reforç administratiu per al servei de 
Serveis Socials: 1 auxiliar administratiu. Impulsat pel servei de 
Serveis Socials. 

7) Reforç administratiu al programa educació per la salut i al Servei de 
Salut Pública:1 auxiliar administratiu. Impulsat pel Servei de Salut 
Pública. 
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8) Arxiu, digitalització i reforç administratiu al Servei de Recursos 
Humans: 1 auxiliar administratiu. Impulsat pel Servei de Recursos 
Humans.  

9) Reforç administratiu a la campanya Fira Blauverd i dia Internacional 
del Medi Ambient i al Servei de Medi Ambient. 

10) Contractació reforç serveis administratius regidoria de cultura 
 
TERCER. Informar que els contractes de treball tindran obligatòriament una 
durada de sis mesos i una jornada laboral de 37 hores i mitja . El Servei 
d’Ocupació de Catalunya finançarà el 100% de la jornada amb un import màxim 
de 850€ mensuals més import corresponent a les pagues extres durant sis 
mesos. Aquest import correspon al salari base i les pagues extraordinàries 
corresponents, i s’incrementarà amb les despeses de cotització empresarial 
que correspongui. Cada treballador contractat haurà de realitzar activitats 
formatives professionalitzadores obligatòriament, directament relacionada amb 
el treball que desenvolupa o amb el seu itinerari ocupacional, durant una 
durada mitjana de 90 hores,  impartida durant el contracte de treball dins de 
l’horari laboral. La formació haurà de tenir una durada mínima de 80 hores i 
màxima de 120. Els mòduls formatius han de correspondre obligatòriament a 
formació vinculada a certificat de professionalitat i han de ser impartits per un 
centre acreditat i homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
QUART. Encarregar a L’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) la 
realització de les accions formatives obligatòries i la gestió al GIA d’aquestes, 
per tots els contractats en el marc del Programa Treball i Formació 2015, dels 
mòduls vinculats a certificat de professionalitat,  com a centre acreditat i 
homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. L’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú abonarà a l’IMET la part de la subvenció corresponent a al cost de les 
accions formatives d’acord amb els imports màxims del mòduls formatius 
establerts a la resolució EMO1237/2014, de 2 de juny, (que estableix els 
mòduls econòmics aplicables a les accions formatives professionals per 
l’ocupació, en matèria de formació d’oferta, que promou el SOC) i la despesa 
d’assegurança d’accidents obligatòria de les persones participants en la 
formació. 
 
CINQUÈ. El conjunt d’actuacions econòmicament es concreten de la forma 
següent:  
 
26 treballadors  
 
• Cost salarial brut (6 mesos + part proporcional pagues extraordinàries) 

5.949,96 €/treballador: ............................................................154.698,96 €. 
• Cost d’indemnització final de la contractació (part proporcional de 8 dies 

de salari per cada any de servei) 113,33€/treballador:.................2.946,58€. 
• Cost Seguretat social Operaris i Oficials (15).............................33.736,27€. 
• Cost Seguretat Social Auxiliar Administratius (11).....................21.434,73€. 
• Cost Paga Productivitat (26) ........................................................8.958,30€. 
• Cost Formació aproximat 780€ (depenent tipus de formació)....20.280,00€.  
• Vestuari laboral i EPI’s (15 treballs d’ofici per 80 € vestuari i 75€ EPI’s 

persona)..............................................................................................2.325€ 
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• Assegurança accidents personals pel període formatiu......................120€ 
• Revisió Mèdica personal oficis 38€/revisió........................................... 570€ 
• Material Projectes Serveis Viaris, Manteniment Ciutat i Mobilitat....10.000€. 
 
 

Concepte Cost Total Subvenció  
sol·licitada 

Aportació  
Municipal 

Sous  154.698,96 € 154.698,96€ 0 
Indemnització 2.946,58€ 0 2.946,58€ 
Seguretat Social 55.171,00€ 55.171,00€ 0 
Formació 20.280,00€ 20.280,00€ 0 
Paga Productivitat 8.958,30€ 0 8.958,30€ 
Vestuari laboral i EPI’s 2.325,00€ 0 2.325,00€ 
Assegurança Accidents 120,00€ 120,00 0 
Revisió Mèdica 570,00€ 0 570,00€ 
Materials 10.000,00€ 0 10.000,00€ 
Total  255.069,84€ 230.269,96€ 24.799,88€ 

 
 
Les contractacions s’han d’iniciar com a màxim el 16 d’octubre de 2015, l’import 
dels costos que tenen aportació municipal aplicables al Pressupost 2015 són 
els següents: 
 
• Els import dels sous, seguretat social, formació i assegurança de la 

formació,  que són les actuacions i despeses subvencionables,  es 
tramitarà la corresponent modificació del Pressupost 2015 per incorporar 
l’ingrés de la subvenció i les despeses esmentades, de manera que es 
consignarà un codi comptable específic per cada concepte per mantenir 
un sistema de comptabilitat separat, tal i com es requereix a l’Ordre que 
regula la subvenció. 

 
El cost de la indemnització per finalització de contractació (15/04/2016) i de la 
paga de productivitat anirà a càrrec de les partides de sou i salari de cada 
servei  que s’habilitin a tal efecte en el pressupost 2016, segons el detall 
següent:  

 
- Sous i salaris de Comunicació i Premsa.......457,88€ 
- Sous i salaris de Recursos Humans.............457,88€ 
- Sous i salaris de Promoció Econòmica.........457,88€ 
- Sous i salaris de Hisenda.............................457,88€ 
- Sous i salaris de Salut..................................457,88€ 
- Sous i salaris Serveis Socials.......................457,88€ 
- Sous i salaris d’Urbanisme............................457,88€ 
- Sous i salaris Medi Ambient..........................457,88€ 
- Sous i salaris USM......................................7.783,96€ 
- Sous i salaris Cultura....................................457,88€ 

 
• El cost del vestuari laboral i EPI’s anirà a càrrec de les partides del 

pressupost 2015 següents: 
           

 52.1530.21300....................2.325,00€ 
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• El cost del material del Projecte Campanya de Manteniment ciutat, 
equipaments municipals i suport a les activitats festives estivals anirà a 
càrrec de la partida del pressupost 2015 següent: 

 
 52.1530.21300..................10.000,00€ 
 
• El cost de les revisions mèdiques dels treballadors personal d’Ofici anirà a 

càrrec de la partida del pressupost 2014 següent: 
 
  04.9202.2270601....................570€ 
 
L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries 
per fer front als costos generats pel Programa Treball i Formació 2015 que 
tinguin repercussió en el Pressupost Municipal 2016. 
 
SISÈ. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del present acord i  per 
formular la sol·licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya de la subvenció en el 
marc del Programa Treball i Formació (EMO/204/2015, de 23 de juny) i fins i tot 
per modificar i concretar els programes per desenvolupar el treball de caràcter 
públic i interès social, adaptant-los a la preassignació establerta pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya per al municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
SETÈ. El present acord s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació. 
 
VUITÈ. Transmetre el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.   
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 10 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                  Isidre Martí Sardà 
 
 


