ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5
D’ABRIL DE 2016
Acta núm. 14
ASSISTENTS:
GLORIA GARCIA PRIETO
TERESA LLORENS I CARBONELL
ARIADNA LLORENS I GARCÍA
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
GISELA VARGAS I REYES
SECRETARI
ISIDRE MARTÍ SARDÀ
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
Assisteix a la mateixa reunió la regidora Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL i la Sra. NÚRIA
BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF.
Excusen la seva assistència la Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA, el Sr. JUAN LUIS
RUIZ LÓPEZ i el Sr. GERARD LLOBET I SÁNCHEZ..
La reunió s’efectua en primera convocatòria.
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions
respectives, s’adopten els acords següents:
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
SECRETARIA GENERAL
1. FE PÚBLICA I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE MARÇ DE 2016.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 29 de març de 2016.
2. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 45/2016
DE DATA 10 DE FEBRER DE
2016 DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE BARCELONA, DICTADA AL
PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 560/2014-S. EXP. 000042/2015-SEC.
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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 :

Abreujat 560/2014-S

Núm. i data sentència:

45/2016 de 10 de febrer de 2016

Part actora :

CARMEN MORENO PALOMO

Part demandada :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

Miguel Angel Pigem

Procurador:
Objecte del procediment :

Decret de data 14/10/2014 dictat pel Regidor d’Hisenda,
Recursos Humans i Organització Interna de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú pel que es va adscriure a l’actora,
Sra. Carme Moreno Palomo al lloc de treball de Tècnic
Mitjà de Medi Ambient A2-21 amb 283 punts.

Decisió :

Desetimar el recurs en haver-se reproduït les mateixes
pretensions que s van formular en el recurs seguit davant
del jutjat contenciós 14. Condemna a l’actora al pagament
de 300 euros en concepte de costes processals.

Fermesa :

No és ferma. Contra la sentència es pot interposar recurs
d’apel·lació.

Acords:

1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada
i conforme.

3.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 23/16 DE
DATA 17 DE FEBRER DE 2016 DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO 16 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT
ABREUJAT NÚM. 418/2014-A3. EXP. 000081/2015-SEC.

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

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 16
DE BARCELONA.

Núm. procediment :

Abreujat 418/2014-A3
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Núm. i data sentència:

23/16 de 17 de febrer de 2016

Part actora :

ANDREU LÓPEZ MENDOZA

Part demandada :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

Santiago Sáez

Procurador:

Ivo Ranera Cahis

Objecte del procediment :

Decret del regidor delegat de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú de data 14 de juliol de 2014, que va desestimar el
recurs de reposició contra el decret de 14 de maig de
2014, que desestima la sol·licitud de l’actor de retribució
del complement salarial del OAC a més del que percep
pel seu lloc, per entendre que presta funcions en la OAC.

Decisió :

Desestima íntegrament el recurs. Sense expressa
condemna en costes.

Fermesa :

No es pot interposar recurs.

Acords:

1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada
i conforme.

4.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 57/2016 DE
DATA 7 DE MARÇ DE 2016 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚMERO 15 DE BARCELONA, DICTADA AL RECURS ORDINARI NÚM.
90/2013-E. EXP. 000102/2016-SEC.

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

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 15
DE BARCELONA.

Núm. procediment :

Ordinari 90/2013-E

Núm. i data sentència:

57/2016 de 7 de març de 2016

Part actora :

FORT MUDARRA, S.C P.

Part demandada :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

Tomás Bonilla Nuñez

Objecte del procediment :

L’acord de la Junta de Govern local de data 18/12/2012
que desestima el recurs de reposició interposat contra la

3

resolució municipal de 16/10/12 que desestima les
al·legacions de l’actor favorables a la instal·lació d’una
discoteca en base a un informe tècnic municipal que
determina que l’ús no és compatible amb el planejament
vigent segons la normativa aplicable.
Decisió :

Desestimar íntegrament el recurs. Sense expressa
condemna en costes.

Fermesa :

No és ferma. Es pot interposar recurs d’apel·lació.

Acords:

1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada
i conforme.

5.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 82/2016 DE
DATA 17 DE MARÇ DE 2016 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚMERO 12 DE BARCELONA, DICTADA AL PROCEDIMENT ABREUJAT
NÚM. 514/2014-2A. EXP. 000167/2014-SEC.

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

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 12
DE BARCELONA.

Núm. procediment :

Abreujat 514/2014-2A

Núm. i data sentència:

82/2016 de 17 de març de 2016

Part actora :

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.

Part demandada :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

Miguel Angel Pigem

Procurador:

Ivo Ranera Cahis

Objecte del procediment :

L’acord plenari de data 8/9/2014 que desestima el recurs
de reposició interposat contra l’acord de 2 de juny de
2014 pel que s’imposa a l’actora una sanció de 2.500
euros per incompliment de les obligacions derivades del
contracte celebrat entre les parts.

Decisió :

Estimar el recurs i anul·lar la resolució sancionadora,
declarant la caducitat i arxiu del procediment administratiu
en el que es va dictar la resolució impugnada.
Sense expressa condemna en costes.
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Fermesa :

No es pot interposar recurs.

Acords:

1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada
i conforme.

6.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 163/2016 DE
DATA 14 DE MARÇ DE 2016 DE LA SECCIÓ TERCERA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DICTADA EN EL RECURS
D’APEL·LACIÓ NÚM. 172/2014 (DERIVAT DEL PROCEDIMENT ORDINARI
NÚM. 541/2011-C DEL JCA 11). EXP. 000105/2016-SEC.

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Núm. procediment :

Recurs d’apel·lació 172/2014

Núm. i data sentència:

163/2016 de 14 de març de 2016

Part actora :

Sr. XXXX i Sra. XXXX

Part demandada :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

Tomás Bonilla

Objecte del procediment :

Sentència núm. 44 de 5 de febrer de 2014 dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona en
el procediment ordinari ordinari núm. 541/2011-C que
DESESTIMA EL RECURS interposat contra la resolució
de 28 de juny de 2011 i les autoritzacions administratives
que concedeixen l’equipament Molí de Mar per l’exercici
d’activitats lúdiques i d’oci nocturn.

Decisió :

Estimar parcialment el recurs i REVOCAR I DEIXAR
SENSE EFECTE LA SENTÈNCIA NÚM. 44 DE 5 DE
FEBRER
DE
2014,
DICTADA
PEL
JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 11 DE BARCELONA,
QUE
ERA
FAVORABLE
ALS
INTERESSOS
MUNICIPALS

Fermesa :

El TSJ afirma que la seva sentència és ferma.
Insusceptible de recursos.

Acords:

1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada
i conforme.
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7.

UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER
INFRACCIÓ EN MATÈRIA DE CONSUM AL NO DONAR RESPOSTA A LA
RECLAMACIÓ D’INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR. EXP. 82/2015-UES.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
Relació de fets
I.
En data 01/09/2015, el Decret de Regidor delegat ordenava la incoació de
l’expedient administratiu sancionador ordinari a GESTION LABORAL EN ELEVACION
Y REHABILITACION DE BCN, SL, amb NIF B6542281-8, com a presumpte
responsable d’infraccions administratives d’acord amb el Decret 278/1993, pel qual
s’aprova el reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora de la
Generalitat de Catalunya.
II.
Atès que durant la tramitació de l’expedient sancionador s’han observat tots els
preceptes legals i reglamentaris aplicables.
III.
Atès que, després de les indagacions oportunes, l’instructor va formular en data
03/09/2015 el plec de càrrecs a través del qual s’imputava a GESTION LABORAL EN
ELEVACION Y REHABILITACION DE BCN, SL , amb NIF B6542281-8, en qualitat de
presumpte/a responsable, la comissió d’una infracció administrativa en matèria de
consum, tipificada a l’article, tipificada a l’article 331.6 h i 331.6 c. de la llei 22/2010,
de 20 de juliol del Codi de Consum de Catalunya, consistent respectivament en
h)”Incomplir les obligacions de atenció a les persones consumidores d’acord amb que
s’estableix per la normativa”. I c)”Incomplir els requeriments, les citacions i les mesures
adoptades per l’Administració, incloses les de caràcter provisional”
IV.
En data 16/11/2015 i d’acord amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i al no haver-se pogut notificar el decret de incoació i el plec de
càrrecs, es publica al BOE, concedint al responsable el termini de 10 dies per a la
presentació d’al·legacions i proposta de prova.
V.
En data 28/01/2016, l’instructor del procediment va dictar una proposta de
resolució en què proposava
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent,
ACORD:
“PRIMER: IMPOSAR a GESTIÓN LABORAL EN ELEVACION Y REHABILITACIÓN
DE BCN, SL, amb NIF B6542281-8, la sanció de multa de cinc-cents euros (500 €)
per infracció administrativa tipificada en l’article 331.6 a) de la Llei 22/2010 de 20 de
Juliol de Codi de Consum de Catalunya en relació a l’article 321. 4.2 de la mateixa llei
on s’estableix que “...Els empresaris han de facilitar al personal inspector la informació
i documentació sol·licitada per l’exercici de les seves funcions...”
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SEGON. REQUERIR GESTIÓN LABORAL EN ELEVACION Y REHABILITACIÓN DE
BCN, SL, amb NIF B6542281-8, per tal que ingressi a la caixa de l’Ajuntament l’import
de la sanció que se li ha imposat, en el termini de 20 dies hàbils a comptar des del dia
següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta.
No obstant, s’aplicarà una reducció del 50 % de l’import de la sanció proposada si el
presumpte infractor presta la seva conformitat amb la proposta de resolució i realitza el
pagament en un termini de 15 dies a comptar des del dia següent des de la
notificació.
La reducció serà d’un 25 % en els casos en que la conformitat i el pagament en el
mateix termini es realitzi una vegada notificada la resolució de l’expedient.
TERCER. La present resolució és un acte administratiu de tràmit i és inimpugnable
sense perjudici d’impugnar en el seu dia la decisió definitiva. Disposeu d’un termini de
10 dies per a presentar al·legacions que estimeu oportunes a la proposta de resolució
que es notifica en aquest acte.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
VI.
En data 19/02/2016 i d’acord amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i al no haver-se pogut notificar la proposta de resolució, es publica
al BOE, concedint al responsable el termini de 10 dies per a la presentació
d’al·legacions i proposta de prova.
VII.

En el termini concedit el responsable no ha presentat cap escrit d’al·legacions.

Fets provats
1. Vista la documentació obrant a l’expedient es deriven els següents fets provats:
- L’empresa no va donar resposta a la reclamació de la Comunitat de Propietaris del
Carrer Pare Garí, 9 bis.
- L’empresa no va facilitar dades d’informació a l’OMIC, i va rebre els escrits enviats
per l’OMIC.
2. Per tant, queda acreditada la comissió de les infraccions imputades a GESTIÓN
LABORAL EN ELEVACION Y REHABILITACIÓN DE BCN, SL, amb NIF B6542281-8.
3. S’ha de tenir en compte que un sol fet ha constituït dues infraccions, i per tant
s’imposarà únicament la sanció corresponent a la infracció més greu comesa.
Fonaments de dret
1. Els fets esmentats contravenen els següents articles de la Llei 22/2010 de 20 de
Juliol de Codi de Consum de Catalunya, l’article 211-4 c) , on s’estableix que “... donar
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resposta a les queixes i reclamacions rebudes al més aviat possible, en qualsevol cas
en el termini d’un mes des que són presentades, GESTIÓN LABORAL EN
ELEVACION Y REHABILITACIÓN DE BCN, SL, amb NIF B6542281-8, quan un sol fet
constitueixi dos o mes infraccions, o quan una d’elles sigui el mitjà necessari per
cometre l’altra, s’imposarà únicament la sanció corresponent a la infracció mes greu
comesa.
2. La qualificació de la infracció administrativa és de naturalesa greu tal com recull
l’article 332-3.1 e) de la llei 22/2010, de 20 de Juliol de Codi de Consum de Catalunya,
“.1. Tenen la qualificació de greus les infraccions que tipifiquen els articles següents :
e) Els apartats a, b, c, d i e de l’article 331-6.”
Però es qualificarà com a lleu ja que concórrer les circumstàncies de l’article 332- 2.2
de la llei 22/2010, de 20 de Juliol de Codi de Consum de Catalunya, i pot correspondre
la sanció de multa de fins a deu mil euros (10.000 €) segons estableix l’article 333-1.1
a.
3. De l’esmentada infracció es considera responsable directe GESTIÓN LABORAL EN
ELEVACION Y REHABILITACIÓN DE BCN, SL, amb NIF B6542281-8, per no donar
resposta a la reclamació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE CARRER PARE
GARÍ, 9 BIS,
L’article 334-1 estableix en els diferents apartats que són responsables de les
infraccions les persones físiques o jurídiques que per acció o omissió hagin participat
en les infraccions, amb les particularitats establertes en aquest capítol.
Són responsables com a autor les persones físiques o jurídiques que les cometin.
Són responsables solidaris les persones que cooperen en la comissió d’una conducta
infractora o l’encobreixi.
4. Concorren en aquest cas els criteris per a la graduació de la sanció establerts a
l’article 333-2.7 a de la llei 22/2010, de 20 de Juliol de Codi de Consum de Catalunya,
QUE RECULL “Que hagin estat comeses consistentment, deliberadament o sense
complir els més elementals deures de diligència exigibles”
Per tant, la sanció proposada és de cinc-cents euros (500 €).
No obstant, l’article 333-11 que regula la reducció de les sancions estableix una
reducció d’un 25 % en els casos en que d’infractor presta la seva conformitat i el
pagament en un termini de 15 dies a comptar des del dia següent des de la
notificació de la resolució de l’expedient.
5. L’article 21.1.n) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les bases del règim
local i de l’article 341-7 de la Llei 22/2010 de 20 de Juliol del Codi de Consum de
Catalunya i l’article 2.3 del Decret 278/1993 sobre el procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, estableixen com a òrgan
competent per a sancionar l’Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.
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Així mateix, per Decret d’Alcaldia de data 13 de juliol de 2015, publicat al BOPB en
data 15 de setembre de 2015 es delega la competència per a la incoació d’expedients
sancionadors en el Regidor de Regidor de Promoció Econòmica i Projecció Exterior,
Gerard Figueras Albà i la resolució en la Junta de Govern Local per decret d’Alcaldia
de data 22 de juny de 2015, publicat al BOPB en data 15 de setembre de 2015.
Per tot això, Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER: IMPOSAR a GESTIÓN LABORAL EN ELEVACION Y REHABILITACIÓN DE
BCN, SL, amb NIF B6542281-8, la sanció de multa de cinc-cents euros (500 €) per
infracció administrativa tipificada en l’article 331.6 a) de la Llei 22/2010 de 20 de Juliol
de Codi de Consum de Catalunya en relació a l’article 321. 4.2 de la mateixa llei on
s’estableix que “.. Els empresaris han de facilitar al personal inspector la informació i
documentació sol·licitada per l’exercici de les seves funcions...”
SEGON: REQUERIR a GESTION LABORAL EN ELEVACION Y REHABILITACION
DE BCN, SL, amb NIF B6542281-8, 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.
No obstant, es reduirà en un 25% l’import de la sanció si es presta la conformitat del
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució.
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.
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8.

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA. APROVACIÓ SI ESCAU, DE LA REVISIÓ
ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS. EXP. 000132/2016-EST.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
Relació de fets
1. Els ajuntaments han d’aprovar la revisió dels seus padrons d’habitants amb
referència a l’1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions realitzades durant
l’exercici anterior i aprovar el procediment d’obtenció de proposta de la xifra oficial de
població.
Fonaments de dret
I. Article 81 del Reglament de Població i Demarcació aprovat per Reial Decret
1690/1986, d’11 de juliol, Resolució de 17 de novembre de 2005 que disposa la
publicació de la Resolució del Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General
Administració Local, que dicta instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió
anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres
oficials de població.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER .- Aprovar la totalitat de la gestió administrativa realitzada durant el període de
la revisió del Padró Municipal d’habitants amb referència a l’1 de gener de 2016 i la
xifra de població resultant, que ascendeix a seixanta-sis mil sis-cents seixanta-set
(66.667) habitants
SEGON.- Lliurar els registres i documentació corresponent a la Delegació provincial de
l’Institut Nacional d’Estadística, per a la tramitació de l’aprovació definitiva de la xifra de
població a l’1 de gener de 2016.

SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
9.

RECURSOS HUMANS. IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL FUNCIONARI POLICIA
LOCAL AMB DNI 47633759T. Exp. 000036/2016-RH.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
Relació de fets
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I. En data 12 de febrer de 2016 es va dictar decret pel qual es va notificar al
funcionari amb DNI 47633759T l’inici de les presents actuacions i se li va donar un
tràmit d’audiència per tal què pogués realitzar al·legacions així com proposar la prova
que considerés oportuna en un termini màxim de 10 dies a comptar des de la
notificació. En data 18 de febrer de 2016 es notificà el decret esmentat.
II. El funcionari amb DNI 47633759T va presentar al·legacions en data 4 de març de
2016, que consten a l’expedient.
Fonaments de dret:
I. El marc disciplinari dels empleats municipals es configura fonamentalment
mitjançant la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals, l’Acord Regulador de
Condicions de Treball del Personal Funcionari de l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
així com el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’ aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats
textos legals vigents a Catalunya, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova
el Reglament del Personal al servei de les entitats locals, el Reglament orgànic del
servei de la policia local de Vilanova i la Geltrú, el Decret 179/2015, de 4 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable als cossos
de la Policia Local de Catalunya, sense perjudici d’aplicar altres normes
complementàries.
II. En el tràmit d’audiència l’agent amb DNI 47633759T i número 1938, ha fet les
consideracions que consten per escrit en l’expedient, de les quals cal destacar les
següents:
a)
Que va sol·licitar un permís contemplat a l’artícle 48 del Text refós de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic, en el seu apartat a) “per accident o malaltia greu d’un familiar
dins del primer grau de consanguinitat o afinitat...” que atorga tres dies hàbils quan el
succés es produeix en la mateixa localitat i cinc dies hàbils quan sigui diferent localitat,
que ho va demanar per accident i nomes va demanar un dia en comptes de tres.
En relació amb aquesta al·legació cal dir que el permís és per accident greu i que
l’agent 1938 no va demanar el permís per l’accident greu, sinó perquè havia de fer-se
càrrec del seu fill, doncs la seva esposa no estava en situació de malaltia greu ni
hospitalització. Al sergent no li va constar que fes la petició de llicencia que esmenta
en el seu escrit, sinó que, essent coneixedor de què el dissabte dia 2 de gener no es
donaven permisos per necessitats del servei, li va demanar permís per no treballar
atès que havia de cuidar el seu fill, perquè no podia fer-ho la seva esposa. En tot cas
si hagués demanat el permís per accident de la seva consort hagués demanat tres
dies, i només en va demanar un, aspecte que ratifica que no demanava aquest permís.
b)
Que mai s’ha denegat un permís d’aquesta naturalesa per manca d’efectius, cal
dir que no va ser aquest permís el que va demanar, sinó com ell mateix va reconèixer,
només un dia per cuidar el seu fill atès que la seva esposa no podia recolzar el peu al
terra.
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c)
Que no va tenir cap incorrecció envers els superior, doncs sempre s’hi va
adreçar de forma educada i correcta. Això no treu que no va dir la veritat al seu
superior donant-li una versió de la necessitat familiar que no va resultar real.
d)
Que no va cometre cap negligència. En relació amb això es considera que és
negligència l’ obtenció d’un permís quan sap que no se’n donen en aquelles dates
mitjançant una fonamentació que no és real, doncs sí que tenia algú per cuidar el fill, i
fer servir el permís concedit en atenció a una situació familiar per anar al futbol.
c) Reconeix haver enviat una comunicació per Whats App al sergent en la qual
demana disculpes i les tornà a demanar en el seu escrit d’al·legacions per una actitud
poc ètica.
III.- Es considera que han estat comeses les tres faltes lleus imputades en l’escrit
d’inici de l’expedient:
1) “incorrecció envers els superiors” article 50 a) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de
les Policies Locals.
2) “negligència i el descuit en el compliment de les funcions i de les ordres rebudes”
article 50 b) de la Llei 16/1191, de 10 de juliol, de les Policies Locals.
3) “la consecució de canvi de serveis amb falsedat de les condicions per a tramitar-la”
article 50 f) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals.
IV.- La sanció que correspon a cadascuna d’elles és graduarà atenent a les
circumstàncies que d’una banda concorren amb caràcter d’agreujants en provocar un
dany a l’administració al tenir que pagar hores extraordinàries amb motiu de l’absència
no justificada i negligent al treball del policia número 1938. I com a circumstàncies
atenuants es poden apreciar el reconeixement dels fets i el seu penediment amb
petició de disculpes pel seu comportament poc ètic, que s’ha fet exprés tant el mateix
dia dels fets en la comunicació al sergent com en el seu escrit d’al·legacions.
Es considera que en atenció a les circumstàncies s’ha d’imposar una sanció de tres
dies de privació de sou i ocupació per cadascuna de les tres faltes comeses, quan de
ser sancionades en grau màxim podria correspondre una sanció de quinze dies per
cadascuna de les faltes.
V.- En ús de les facultats que atribueix a aquesta Alcaldia l’article 53 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
VI.- Decret de l’alcaldessa de data 22 de juny, amb número d’expedient 160/2015SEC, de delegació d’atribucions en la Junta de Govern Local, pel qual es delega la
imposició de sancions al personal al servei de la Corporació.
La regidora d’ Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans proposa a la Junta
de Govern Local l’ adopció del següent
ACORD
Imposar al funcionari amb DNI 47633759T, pels fets ocorreguts el 2 de gener de 2016,
segons informe del Cap de Seguretat i Protecció Ciutadana, TRES sancions de
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suspensió de funcions de TRES DIES amb pèrdua de retribucions per cadascuna de
les tres faltes comeses
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
10. ESCOLES MUNICIPALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES DESPESES DE
FUNCIONAMENT I MANTENIMENT DE L’ESCOLA I CONSERVATORI
MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT (ECMMMM), PER A L’ANY
2016. EXP. 10/2016-ESMU.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Relació de fets:
Atès que s’han d’atendre les necessitats anuals de funcionament i manteniment de
l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat, d’acord amb les
mesures d’estalvi establertes per a l’any 2016.
Fonaments de dret:
L’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
En virtut del Decret de l’alcaldessa de data 14 de juliol de 2015, de delegació de
competències a favor la regidora-delegada en matèria de Cultura, Convivència i Equitat,
senyora Teresa Llorens i Carbonell.
La tercera tinenta d’Alcaldia i regidora de Cultura, Convivència i Equitat proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció del següent,
ACORD
PRIMER- S’acorda fer efectiu a JOAN PERE MOLINA GILBERT, secretari acadèmic
habilitat de l’ESCOLA I CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE
MONTSERRAT, la quantitat de DEU MIL EUROS (10.000,00 €), per poder atendre les
despeses dels pagaments a justificar del centre al llarg de tot l’any 2016.
SEGON- Aquesta quantitat, que engloba els conceptes de
funcionament i
manteniment per a la compra de materials fungibles, anirà a càrrec de la partida
32,3201,21201 Manteniment escoles municipals del pressupost ordinari de despeses.
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Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:15 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general.
Glòria García Prieto

Isidre Martí Sardà
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