Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/1

La junta de govern local

Ordinària

Data

10 / de gener / 2018

Durada

Des de les 15:30 fins a les 16:00 hores

Lloc

SALA DE REUNIONS DE L'AJUNTAMENT

Presidida per

Noemí Trucharte Cervera

Secretària

Núria Vilà Vila

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

392Q

Francisco Palacios Garcia

SÍ

086L

Immaculada González Narbona

SÍ

805V

Juan Manuel Cividanes Alonso

SÍ

410X

Kilian Tomas Morant

NO

014G

Noemí Trucharte Cervera

SÍ

193B

Sílvia Cáceres Alonso

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Kilian Tomas Morant:
«EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA»
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0001 Data : 25/01/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Núria Vilà Vila (2 de 2)
TAE - Secretària Accidental
Data Signatura: 25/01/2018
HASH: 6d33e2a5fb3145c4f529585375f0ce72

Noemí Trucharte Cervera (1 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 25/01/2018
HASH: 51eb70ae30d087260f601fbc4e8eb8cb

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

L'acta de la Junta de Govern Local en sessió ordinària nº. 22 de data 27 de desembre
de 2017 es dóna per llegida i s'aprova per unanimitat dels membres assistents.

Atesa la sol•licitud efectuada pel senyor JTF, per a la concessió del domini públic
municipal per a l'entrada i sortida de vehicles de la finca sita a C/ de Goya, núm. 23
amb referència cadastral 7234008CG8073S001BJ.
Vist que s’han efectuat les comprovacions pertinents per part dels Serveis Tècnics
municipals.
Atès que, d'acord amb la normativa vigent, la utilització del domini públic municipal
per a aquesta finalitat pot ser concedida, sense que tal concessió impliqui la utilització
de l'espai, llevat del moment d'efectuar l'operació pròpia d'entrar o sortir de la finca.
Ateses les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, en virtut de la
Resolució de l’Alcaldia núm. 124/2017 de data 7 de febrer de 2017, es formula la
següent proposta:
Primer.- CONCEDIR a JTF, amb DNI/CIF núm. 213X, llicència municipal núm. 2026,
per a la utilització del domini públic per a l'entrada i sortida de vehicles, a C/ de Goya,
núm. 23, amb referència cadastral 7234008CG8073S001BJ. La utilització que es
concedeix és de 3,86 metres lineals, segons medició real, i amb una superfície útil del
local de 251,28 m2.
Segon.- Si per a la utilització del domini públic que es concedeix, fós necessària la
realització d'obres d’acondicionament de les voreres, les mateixes hauran de
sol•licitar-se pel concessionari i es subjectaran a les condicions que s'expressin en la
referida llicència d'obres.
Tercer.- La utilització del domini públic que es concedeix, ho és sense perjudici de
tercers, podrà ser revocada en qualsevol moment i no es constitutiva de cap dret pel
concessionari, llevat del trànsit entre la finca sita en el número 23, de C/ de Goya, i
aquesta.
En tot cas, queda expressament prohibit l'estacionament de vehicles en la zona de
pas entre la finca sita al número 23, i el carrer, sigui qui sigui el propietari que
estacioni el vehicle en aquesta zona de la via pública.
Quart.- L'autorització de gual, objecte d'aquest acord, està subjecta al pagament de la
taxa establerta a l'ordenança fiscal número 10.

Número : 2018-0001 Data : 25/01/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 25/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic. Llicència de
Gual. EU/2018002

Cinquè.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per un import de 15,00 €,
segons s’estipula a l’Ordenança Fiscal núm. 14.
Sisè.- Notificar el present acord als interessats amb indicació dels recursos que
procedeixen.
Setè.- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària el present acord, als efectes
corresponents.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa la sol•licitud efectuada pel senyor JTF, per a la concessió del domini públic
municipal per a l'entrada i sortida de vehicles de la finca sita a C/ de Zorrilla, núm. 6
amb referència cadastral 7234010CG8073S0001AJ
Vist que s’han efectuat les comprovacions pertinents per part dels Serveis Tècnics
municipals.
Atès que, d'acord amb la normativa vigent, la utilització del domini públic municipal
per a aquesta finalitat pot ser concedida, sense que tal concessió impliqui la utilització
de l'espai, llevat del moment d'efectuar l'operació pròpia d'entrar o sortir de la finca.
Ateses les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, en virtut de la
Resolució de l’Alcaldia núm. 124/2017 de data 7 de febrer de 2017, es formula la
següent proposta:
Primer.- CONCEDIR a JTF, amb DNI/CIF núm. 213X, llicència municipal núm. 2025,
per a la utilització del domini públic per a l'entrada i sortida de vehicles, a C/ de
Zorrilla, núm. 6, amb referència cadastral 7234010CG8073S0001AJ. La utilització
que es concedeix és de 3,40 metres lineals, segons medició real, i amb una
superfície útil del local de 171,00 m2.
Segon.- Si per a la utilització del domini públic que es concedeix, fós necessària la
realització d'obres d’acondicionament de les voreres, les mateixes hauran de
sol•licitar-se pel concessionari i es subjectaran a les condicions que s'expressin en la
referida llicència d'obres.
Tercer.- La utilització del domini públic que es concedeix, ho és sense perjudici de
tercers, podrà ser revocada en qualsevol moment i no es constitutiva de cap dret pel
concessionari, llevat del trànsit entre la finca sita en el número 6, de C/ de Zorrilla, i
aquesta.

Número : 2018-0001 Data : 25/01/2018

Favorable
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Expedient 24/2018. Llicència d'Ocupació de Bé de Domini Públic. Llicència de
Gual. EU/2018002

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat els acords esmentats.

En tot cas, queda expressament prohibit l'estacionament de vehicles en la zona de
pas entre la finca sita al número 6, i el carrer, sigui qui sigui el propietari que estacioni
el vehicle en aquesta zona de la via pública.
Quart.- L'autorització de gual, objecte d'aquest acord, està subjecta al pagament de la
taxa establerta a l'ordenança fiscal número 10.
Cinquè.- Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per un import de 15,00 €,
segons s’estipula a l’Ordenança Fiscal núm. 14.

Expedient 1806/2017. Cancel·lació i devolució de garantia. Devolució fiança de
serveis per obres. OB/2017003/17004
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès la sol•licitud presentada pel senyor CAA, amb DNI/CIF núm. 472V, de devolució
de fiança dipositada com a garantia de l’execució correcta de l’obra finalitzada
d’adequació de local a activitat de taller i venda de material de bijuteria, a carrer de
Miralcamp, 23 bx.
Vist que a l’expedient d’obres consta informe emès per part dels Serveis tècnics
municipals en el que s’indica que l’obra s’ha realitzat correctament llevat de vicis
ocults, segons comprovació efectuada d’acord amb l’establert a l’art. 6 de
l’Ordenança fiscal núm. 23.
Per tot l’exposat i ateses les competències delegades a aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 124/2017 de data 7 de febrer de
2017, es formula la següent proposta:
Primer.- Procedir a la devolució de la fiança de reposició de serveis públics i mobiliari
urbà al senyor CAA amb DNI/CIF núm. 472V, amb import de 150 €, dipositada amb
data 07/02/2017 com a garantia de l’execució correcta de l’obra finalitzada
d’adequació de local a activitat de taller i venda de material de bijuteria (Exp. núm.
OB/2017003/17004) , a carrer de Miralcamp, 23bx.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat pel seu coneixement i als efectes
corresponents, amb indicació dels recursos a què hi hagi lloc, advertint-lo que pot
passar per les oficines municipals, Departament de Tresoreria, amb la finalitat de
recollir el xec nominatiu corresponent.

Número : 2018-0001 Data : 25/01/2018

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat els acords esmentats.
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Setè.- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària el present acord, als efectes
corresponents.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Sisè.- Notificar el present acord als interessats amb indicació dels recursos que
procedeixen.

Tercer.- Comunicar el present acord al departament de Tresoreria pel seu
coneixement i efectes corresponents.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat els acords esmentats.

Expedient 1/2018-OB/2017079/17078. Cancel·lació i Devolució de Garantia

Vist que a l’expedient d’obres consta informe emès per part dels Serveis tècnics
municipals en el que s’indica que l’obra s’ha realitzat correctament llevat de vicis
ocults, segons comprovació efectuada d’acord amb l’establert a l’art. 6 de
l’Ordenança fiscal núm. 23.
Per tot l’exposat i ateses les competències delegades a aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 124/2017 de data 7 de febrer de
2017, es formula la següent proposta:
Primer.- Procedir a la devolució de la fiança de reposició de serveis públics i mobiliari
urbà al senyor JSC amb DNI/CIF núm. 112K, amb import de 150 €, dipositada amb
data 18/01/2017 com a garantia de l’execució correcta de l’obra finalitzada Escomesa
per subministrament d’aigua a la finca (Exp. núm.
OB/2017079/17078-GES-574/2017) , a carrer d'Antonio Machado, 49 B.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat pel seu coneixement i als efectes
corresponents, amb indicació dels recursos a què hi hagi lloc, advertint-lo que pot
passar per les oficines municipals, Departament de Tresoreria, amb la finalitat de
recollir el xec nominatiu corresponent.
Tercer.- Comunicar el present acord al departament de Tresoreria pel seu
coneixement i efectes corresponents.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat els acords esmentats.

Expedient 1957/2017. BAIXA DE LA PARADA N.º. 13 DEL MERCAT AMBULANT
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atesa la instància presentada pel senyor A.G.J., adjudicatari de la parada 13 del
mercat ambulant de Vilanova del Camí, en la que sol•licita la baixa de l’esmentada
parada, per motius personals.
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Atès la sol•licitud presentada pel senyor JSC, amb DNI/CIF núm. 112K, de devolució
de fiança dipositada com a garantia de l’execució correcta de l’obra finalitzada
Escomesa per subministrament d'aigua a la finca, a carrer d'Antonio Machado, 49 B.

Número : 2018-0001 Data : 25/01/2018

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Vist que l’interessat ha presentat la documentació requerida per tal de formalitzar la
baixa voluntària.
Atès que l’adopció d’aquest acord és atribució de la Junta de Govern Local en virtut
de les delegacions conferides per l’alcaldia mitjançant Decret núm. 124/2017, de 7 de
febrer de 2017 es formula la següent proposta:

Tercer.- Donar trasllat del present acord al departament de tresoreria i a l’àrea de
Medi Ambient pels seus coneixements i efectes.

Expedient 21/2018-EU/2018002. Modificació o Cessament de la Llicència
d'Ocupació de Bé de Domini Públic
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès la sol•licitud efectuada per la senyora BSP, en la que sol•licita el canvi de nom
de la concessió del domini públic municipal per a l'entrada i sortida de vehicles de la
finca sita a C/ de Felip II, núm. 31, amb referència cadastral
6729207CG8062N0001WA, que constava a nom de JASA.

Número : 2018-0001 Data : 25/01/2018

Segon.- Notificar la present resolució a l'interessat amb els recursos a què hi hagi
lloc.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.-Donar de baixa l’autorització municipal per a l’ocupació de la parada 13 del
mercat de venda ambulant, atorgada al senyor A.G.J.

Ateses les competències delegades a la Junta de Govern Local, en virtut de la
Resolució de l’Alcaldia núm. 124/2017, de data 7 de febrer de 2017, s’acorda per
unanimitat:
Primer.- AUTORITZAR el canvi de nom de la concessió del domini públic municipal
per a l'entrada i sortida de vehicles de la finca sita a C/ de Felip II, núm. 31, que a
partir de la data figurarà a nom de BSP, amb DNI/CIF nº 287Y i que es correspon a la
llicència municipal núm. 1665.
Segon.- La utilització del domini públic, ho és sense perjudici de tercers, podrà ser
revocada en qualsevol moment i no és constitutiva de cap dret pel concessionari,
llevat del trànsit entre la finca sita en el número 31, de C/ de Felip II i aquest.
En tot cas queda expressament prohibit l'estacionament de vehicles en la zona de
pas entre la finca sita al número 31, i el carrer, sigui qui sigui el propietari que
estacioni el vehicle en aquesta zona de la via pública.
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Vist que s’han efectuat les comprovacions pertinents per part dels Serveis Tècnics
municipals.

Tercer.- L'autorització de gual, objecte d'aquesta resolució, està subjecta al pagament
del preu públic establert a l'ordenança número 10 de les Ordenances Fiscals
Municipals.
Quart.- Notificar el present acord als interessats amb indicació dels recursos que
procedeixin.
Cinquè.- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària el present acord, als efectes
corresponents.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la sol•licitud presentada per AAB en data 23/11/17 i registre d’entrada núm.
2017-E-RC-3901, de declaració de innecessarietat de llicència urbanística que
autoritzi la divisió horitzontal de l’immoble situat al carrer de Sant Antoni Ma. Claret,
núm. 13, amb referència cadastral 6335410CG8063N0001AT, d’aquest municipi.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, segons el qual les dades que
consten en el Departament d’Obres i Urbanisme d’aquest Ajuntament són les
següents:
- En data 12 de març de 1980 fou concedida llicència d’obres per a la construcció
de planta baixa magatzem, planta primera habitatge i planta segona destinada a
traster, amb núm. d’expedient OB/80061/80061, a nom d’AAB.
- En data 15 d’abril de 1982 fou concedida llicència d’obres per a la ampliació de
planta segona habitatge i planta sotacoberta destinada a traster, amb núm.
d’expedient OB/82082/82082, a nom d’AAB.
Que la planta sotacoberta destinada a porxo es considera com a entitat indivisible
vinculada als habitatges de l’immoble, dacord amb l’art. 181 del POUM.
Que segons aquestes dades, la construcció fou efectuada de conformitat amb la
legalitat urbanística vigent anterior a l’entrada en vigor del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Es proposa declarar la innecessarietat de l’atorgament de llicència de constitució d’un
règim horitzontal, ja que les llicències d’obres ja contenen el nombre de departaments
individuals susceptibles d’aprofitament independent, de manera que no és necessària
cap més llicència que autoritzi la divisió en propietat horitzontal de l’immoble.
Per tot l’exposat i ateses les competències delegades a aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 124/2017, de data 7 de febrer, es
formula la següent proposta:

Número : 2018-0001 Data : 25/01/2018

Favorable

Codi Validació: 3QALS3EGZDFKDZXP9C4SSKAEP | Verificació: http://vilanovadelcami.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 8

Expedient 1726/2017. Emissió de Certificat Urbanístic. EU/2017190

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat els acords esmentats.

Primer.- Declarar la innecessarietat de l’atorgament de llicència urbanística de
constitució en règim de propietat horitzontal referent a l’immoble situat al carrer de
Sant Antoni Ma. Claret, núm. 13, de Vilanova del Camí, per a la divisió horitzontal del
referit immoble.
Segon.- Aprovar la liquidació dels tributs municipals, d’acord amb l’ordenança fiscal
núm. 14, per un import de 130,00 €, la qual l’interessat haurà de fer efectiva al
departament de comptabilitat d’aquest ajuntament.

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número : 2018-0001 Data : 25/01/2018

B) ACTIVITAT DE CONTROL
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La Junta de Govern Local aprova per unanimitat els acords esmentats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat, amb indicació dels recursos què
procedeixin.

