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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DEL DIA  
27 D’OCTUBRE DE 2015 

 

Acta núm. 38 

 

Assistents: 
 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 
 JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 

GLÒRIA GARCIA PRIETO 
TERESA LLORENS CARBONELL 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
     
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 
TRESORERA 
PILAR TENA CASABÓN 
 

 
Assisteix a la mateixa reunió els Srs. JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN, i les 
Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL, GISELA VARGAS REYES i la Sra. NÚRIA 
BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) 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: 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 

1. FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 20 D’OCTUBRE  DE 2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la sessió ordinària del dia 20 
d’octubre  de 2015. 
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2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’ELEMENTS 
D’ELECTRÒNICA (SWITCHING) I TELEFONIA (VOIP) DE LA 
XARXA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL 
SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS I SERVEIS PER A LA MATEIXA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. PRORROGAR el contracte pel període d’un any més (de l’1 de 
novembre de 2015 al 31 d’octubre de 2016) per l’import anual corresponent al 
servei de manteniment de 9.802,28 € de base imposable, més 2.058,48 € 
corresponents a un 21% d’IVA, que fan un total de 11.860,76 €. 

 
La despesa anirà imputada a l’aplicació pressupostària 21.9204.21601 de 
l’exercici 2015. 
 
SEGON. Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte, que s’adjunta com a 
Annex. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a la IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL, 
amb domicili al c/ del Maresme, núm. 119, 08019 de Barcelona, i CIF: B-
60696721. 
 
QUART. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 

 
3. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT 
VARIS SEGURETAT SOCIAL AUTOS 703/2015-D,  JUTJAT 
SOCIAL  NÚMERO 9  DE BARCELONA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Social núm. 9 de Barcelona en 
qualitat d’administració demandada, en el procediment 703/2015-D, interposat 
pel Sr. BADR SAMADI CHEDDADI, per  quantia indeterminada. 
 
SEGON. Designar el lletrat, Sr. Santiago Saénz Hernáiz (DIGESTUM LEGAL 
SLP) 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 els procuradors dels Tribunals, Sra. Esmeralda Gascón 
Garnica i Sr. Carlos Badía Martinez, pel cas de ser necessària la seva 
intervenció en el procediment. 
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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 €: 1.050€. 
• De 18.001 a 30.000 €:  1.400€. 
• De 30.001 a 60.000 €:  1.750€. 
• Més de 60.001 €:  2.100€. 
• Procediments de quantia indeterminada: 1.050€. 

 
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: 
 

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 als lletrats i procuradors designats a l’acord 
Segon i Tercer anteriors, així com al cap de servei de Recursos Humans 
responsable de l’àrea, Sr. Francisco Torres Ferrando, als efectes que des del 
Servei prestin l’assessorament necessari emeten a la Secretaria general, 
informe jurídic sobre la idoneïtat de l’oposició a la demanda, preparin 
l’expedient administratiu per a la seva remissió al Jutjat així com la 
documentació pertinent per a la correcta defensa jurídica per part del  lletrat 
designat.” 

 
4. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL RECURS  163/2015-
BR, INSTAT PEL SR. MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ, DAVANT EL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU   NÚMERO 14,  DE 
BARCELONA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 14  
de Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment 
163/2015-BR interposat pel Sr. MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ, per  quantia 
de 13.070, 21 €   
 
SEGON. Designar el lletrat, Sr. Santiago Saénz Hernáiz (DIGESTUM LEGAL 
SLP) 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.  
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TERCER. Designar els procuradors dels Tribunals, Sra. Esmeralda Gascón 
Garnica i Sr. Carlos Badía Martinez, 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€: 1.050€. 
• De 18.001 a 30.000€:  1.400€. 
• De 30.001 a 60.000€:  1.750€. 
• Més de 60.001€:  2.100€. 
• 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: 
 

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 als lletrats i procuradors designats a l’acord 
Segon i Tercer anteriors, així com al cap de servei de Recursos Humans 
responsable de l’àrea Sr. Francisco Torres Ferrando, als efectes que des del 
Servei prestin l’assessorament necessari emeten a la Secretaria general, 
informe jurídic sobre la idoneïtat de l’oposició a la demanda, preparin 
l’expedient administratiu per a la seva remissió al Jutjat així com la 
documentació pertinent per a la correcta defensa jurídica per part del  lletrat 
designat.” 
 

5. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT 
ABREUJAT  80/2013,  SECCIÓ E,  INTERPOSAT PER FALDUR 
SOL, SL,  DAVANT DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU  
11  DE BARCELONA.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 
11 de Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment, 
Procediment Abreujat, Recurs  80/2013  Secció E interposat per la  FALDUR 
SOL,  SL, per quantia  121.276,04 €. 
 
SEGON. Designar el lletrat, Sr. Matias Acebes Fernández  per a que assumeixi 
la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en l’esmentat procés. 
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Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin 
interposar.  
 
TERCER. Ratificar l’escriptura de poder per a plets atorgada davant del Notari 
Sr. Eduardo Hernández Compta, el dia 9 d’abril de 2015, amb el número 384 
del seu protocol. 
 
QUART. Notificar el present acord al  lletrat designat i cap de Servei de Gestió 
Tributària i Recaptació, als efectes que presti el referit Servei l’assessorament 
necessari, emetin informe jurídic a la Secretaria general sobre la idoneïtat de la 
oposició al recurs, preparin l’expedient administratiu per a la seva remissió al 
jutjat així com la documentació pertinent per a la correcta defensa jurídica del 
lletrat designat.” 
 

6. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL RECURS  ORDINARI  
266/2015-C, INTERPOSAT PER BETON CATALAN, SA,  DAVANT 
DEL JUTJAT  CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 7 DE 
BARCELONA.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 
7 en qualitat d’administració demandada, en el procediment, recurs ordinari 
266/2015-C interposat per la  BETON CATALAN, SA,  de quantia  de 3.000 
euros.   
 
SEGON. Designar el lletrat, Sr. Miquel Àngel Pigem de las Heras (MILÀ 
ADVOCATS) 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 el 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 els següents criteris un cop 
es determini la quantia del procediment: 
 

• Quantia del procediment fins a 6.000 €:  700 €. 
• De 6.001 a 18.000€: 1.050€. 
• De 18.001 a 30.000 €:  1.400 €. 
• De 30.001 a 60.000 €:  1.750 €. 
• Més de 60.001 €:  2.100€. 
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• Procediments de quantia indeterminada: 1.050€. 
 
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: 
 

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 Decret al lletrat i procurador designats a l’acord 
Segon i Tercer anteriors, així com al cap dels Serveis Jurídics Administratius 
d’Urbanisme, Sr. Tomás Bonilla Núñez, als efectes que prestin l’assessorament 
necessari  emeten a la Secretaria General informe jurídic sobre la idoneïtat de 
l’oposició a la demanda,  preparin l’expedient administratiu per a la seva 
remissió al jutjat així com la documentació pertinent per a la correcta defensa 
jurídica del lletrat designat.” 
 

7. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRADA AL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 292/2015-A  DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU  NÚMERO 15  DE BARCELONA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 15 
de Barcelona, en qualitat d’administració demandada en el procediment 
Abreujat número 292/2015-A, per quantia de 100 euros, interposat per 
CARLOS CONDE LLORENS.   
 
SEGON. Designar la lletrada,  Sra. Cristina Rafales Graells,  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. Ratificar l’escriptura de poder per a plets atorgada davant del Notari 
Sr. Eduardo Hernández Compta, el dia 9 d’abril de 2015, amb el número 384 
del seu protocol. 
 
QUART. Notificar el present acord a la lletrada designada  i  al cap de la Unitat 
d’ Expedients Sancionadors, Sr. Pere Carbonell Garcia  als efectes que presti 
l’assessorament necessari, elaborin informe jurídic sobre la idoneïtat de 
l’oposició al recurs,  preparin i lliurin  l’expedient administratiu al Jutjat així com  
la documentació pertinent per a la correcta defensa jurídica a  la  lletrada  
designada.” 
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8. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE 
L’EXP. SANCIONADOR INCOAT PER NO DONAR RESPOSTA 
NOTIFICANT TANCAMENT DE L’EXPEDIENT DESPRÉS DE SER 
ABONAT EL DEUTE PER LA USUÀRIA DE TELEFONIA. NÚM. 
EXP.: 000291/2014-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMERO.  DESESTIMAR alegaciones efectuadas en el trámite de audiencia 
al interesado presentadas por ORANGE ESPAGNE, SAU, por lo que a la 
petición archivo del expediente sancionador se refiere.  
 
SEGUNDO. IMPONER  una sanción de seiscientos  euros (600 €) a ORANGE 
ESPAGNE, SAU., NIF: A8200981-2 por contradecir lo que dispone el articulo 
331-6 h) en relación con el 211-4 c) del Código de Consumo de Cataluña. 
 
TERCERO. Con el fin de satisfacer el importe mencionado, se adjunta carta de 
pago, a fin de poder hacer efectivo en cualquier  entidad de las que aparecen 
en el reverso, así como proceder a su ingreso en la cuenta bancaria 
establecido en el mismo, siendo el plazo final de pago la fecha que consta en 
este documento adjunto. En caso de no hacerlo esta cuantía será exigida por 
vía ejecutiva sin perjuicio de los recargos e intereses correspondientes. 
 
CUARTO. Dar traslado del contenido de este Acuerdo al interesado, 
haciéndole saber los recursos que le asisten.  
 
QUINTO. Dar traslado del contenido de este Acuerdo al instructor, a la 
secretaria del expediente, a la Jefa  de  la OMIC, y al departamento de 
Recaudación. 
 
SEXTO. Declarar que contra esta resolución, que es definitiva en vía 
administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de 
reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción 
de esta notificación. Contra la desestimación expresa del recurso de reposición, 
en  su caso, o bien directamente contra esta resolución, se podrá interponer 
recurso contencioso administrativo delante del juzgado contencioso 
administrativo de la provincia de Barcelona en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la notificación correspondiente. 
 
En el caso que la desestimación del recurso de reposición se produjera por 
silencio administrativo -silencio que se produce por transcurso de un mes a 
contar desde la fecha de su interposición sin que se tenga notificada su 
resolución- el plazo para interposición del recurso contencioso administrativo 
será de 6 meses a contar desde el día siguiente en que el referido recurso de 
reposición se entienda desestimado. 
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SÈPTIMO. Comunicar  que este ayuntamiento dispone de la institución del 
Defensor de la Ciudadanía que tiene entre sus competencias defender los 
derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de Vilanova i la Geltrú, en 
todas aquellas actuaciones del Ayuntamiento y de sus organismos 
dependientes. Su servicio es gratuito. Si tiene alguna discrepancia en relación 
a esta resolución, pueden solicitar su intervención, sin que suspenda los plazos 
de los recursos correspondientes.” 
 

9. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT PER NO RESPONDRE LA 
RECLAMACIÓ DE REVISIÓ D’UNS IMPORTS EN CONCEPTE DE 
GESTIÓ DE COBRAMENTS DE LA FACTURA DE LA USUÀRIA 
DINTRE DEL TERMINI LEGAL ESTABLERT. NÚM. EXP.: 
000303/2014-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMERO. DESESTIMAR las alegaciones en el tramite de audiencia 
presentadas por ORANGE ESPAGNE, SAU.  
 
SEGUNDO. IMPONER  una sanción de cuatrocientos euros (400€) a ORANGE 
ESPAGNE, S.A.U., NIF: A8200981-2,  por contradecir lo que dispone el articulo 
331-6 h) en relación con el 211-4 c) del Código de Consumo de Cataluña. 
 
TERCERO. Con el fin de satisfacer el importe mencionado, se adjunta carta de 
pago, a fin de poder hacer efectivo en cualquier  entidad de las que aparecen 
en el reverso, así como proceder a su ingreso en la cuenta bancaria 
establecido en el mismo, siendo el plazo final de pago la fecha que consta en 
este documento adjunto. En caso de no hacerlo esta cuantía será exigida por 
vía ejecutiva sin perjuicio de los recargos e intereses correspondientes. 
 
CUARTO. Dar traslado del contenido de este Acuerdo al interesado, 
haciéndole saber los recursos que le asisten.  
 
QUINTO. Dar traslado del contenido de este acuerdo al instructor, a la 
secretaria del expediente, a la Jefa  de  la OMIC, y al departamento de 
Recaudación. 
 
SEXTO. Declarar que contra  esta resolución, que es definitiva en vía 
administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de 
reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción 
de esta notificación. Contra la desestimación expresa del recurso de reposición, 
en  su caso, o bien directamente contra esta resolución, se podrá interponer 
recurso contencioso administrativo delante del juzgado contencioso 
administrativo de la provincia de Barcelona en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la notificación correspondiente. 
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En el caso que la desestimación del recurso de reposición se produjera por 
silencio administrativo -silencio que se produce por transcurso de un mes a 
contar desde la fecha de su interposición sin que se tenga notificada su 
resolución- el plazo para interposición del recurso contencioso administrativo 
será de 6 meses a contar desde el día siguiente en que el referido recurso de 
reposición se entienda desestimado. 
 
SEPTIMO. Comunicar  que este ayuntamiento dispone de la institución del 
Defensor de la Ciudadanía que tiene entre sus competencias defender los 
derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de Vilanova i la Geltrú, en 
todas aquellas actuaciones del Ayuntamiento y de sus organismos 
dependientes. Su servicio es gratuito. Si tiene alguna discrepancia en relación 
a esta resolución, pueden solicitar su intervención, sin que suspenda los plazos 
de los recursos correspondientes.” 
 

10. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER NO RESPONDRE A LA 
RECLAMACIÓ D’UN USUARI QUE VA REALITZAR UNA 
COMANDA A ORANGE ESPAGNE, SAU, I NO TENIR ALTA EN EL 
SERVEI. NÚM. EXP.: 000282/2014-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMERO. DESESTIMAR les alegaciones presentadas por ORANGE 
ESPAGNE, SAU.  
 
SEGUNDO. Imponer  una sanción de seiscientos euros (600 €) a ORANGE 
ESPAGNE, SAU, NIF: por contradecir lo que dispone el articulo 331-6 h) en 
relación con el 211-4 c) del Código de Consumo de Cataluña. 
 
TERCERO. Con el fin de satisfacer el importe mencionado, se adjunta carta de 
pago, a fin de poder hacer efectivo en cualquier  entidad de las que aparecen 
en el reverso, así como proceder a su ingreso en la cuenta bancaria 
establecido en el mismo, siendo el plazo final de pago la fecha que consta en 
este documento adjunto. En caso de no hacerlo esta cuantía será exigida por 
vía ejecutiva sin perjuicio de los recargos e intereses correspondientes. 
 
CUARTO. Dar traslado del contenido de este acuerdo al interesado, haciéndole 
saber los recursos que le asisten.  
 
QUINTO. Dar traslado del contenido de este Acuerdo al instructor, a la 
secretaria del expediente, a la Jefa  de  la OMIC, y al departamento de 
Recaudación. 
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SEXTO. Declarar que contra  esta resolución, que es definitiva en vía 
administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de 
reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción 
de esta notificación. Contra la desestimación expresa del recurso de reposición, 
en  su caso, o bien directamente contra esta resolución, se podrá interponer 
recurso contencioso administrativo delante del juzgado contencioso 
administrativo de la provincia de Barcelona en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la notificación correspondiente. 
 
En el caso que la desestimación del recurso de reposición se produjera por 
silencio administrativo -silencio que se produce por transcurso de un mes a 
contar desde la fecha de su interposición sin que se tenga notificada su 
resolución- el plazo para interposición del recurso contencioso administrativo 
será de 6 meses a contar desde el día siguiente en que el referido recurso de 
reposición se entienda desestimado. 
 
SÈPTIMO. Comunicar  que este ayuntamiento dispone de la institución del 
Defensor de la Ciudadanía que tiene entre sus competencias defender los 
derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de Vilanova i la Geltrú, en 
todas aquellas actuaciones del Ayuntamiento y de sus organismos 
dependientes. Su servicio es gratuito. Si tiene alguna discrepancia en relación 
a esta resolución, pueden solicitar su intervención, sin que suspenda los plazos 
de los recursos correspondientes”. 
 

11. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. 
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER RESPONDRE FORA DE 
TERMINI A L’OMIC, LA QUAL MEDIA EN LA RECLAMACIÓ DE 
L’USUARI DE GAS NATURAL, PER NO PODER  ABONAR D’UNA 
SOLA VEGADA EL DEUTE I PER LA SUSPENSIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT DEL GAS. NÚM. EXP.:000281/2014-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
“PRIMER. Declarar el sobreseïment de l’expedient sancionador núm. 
000281/2014-UES contra GAS NATURAL FENOSA SDG, SL, amb NIF: 
B6405544-5, i procedir al seu arxiu. 
 
SEGON.  Comunicar el contingut d’aquest Acord a l’interessat, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen, a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al cap 
de l’OMIC, i al departament de Recaptació. 
 
TERCER. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
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 
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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. Comunicar  que 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.” 

12. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER NO RESPONDRE A LA 
RECLAMACIÓ D’UN CIUTADÀ A TELEFONICA PER  PASSAR 
CABLEJAT PER LA FAÇANA DE LA SEVA VIVENDA. NÚM. EXP.: 
000301/2014-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
“PRIMERO Declarar el sobreseimiento del expediente y proceder al archivo 
definitivo del expediente sancionador núm. 000301/2014-UES de TELEFONICA 
DE ESPAÑA, SAU.   
 
SEGUNDO. Dar traslado del contenido de este Acuerdo al interesado, 
haciéndole saber los recursos que le asisten.  
 
TERCERO. Dar traslado del contenido de este Acuerdo al instructor, a la 
secretaria del expediente, a la jefa  de  la OMIC, y al departamento de 
Recaudación. 
 
CUARTO. Declarar que contra  esta resolución, que es definitiva en vía 
administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de 
reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción 
de esta notificación. Contra la desestimación expresa del recurso de reposición, 
en  su caso, o bien directamente contra esta resolución, se podrá interponer 
recurso contencioso administrativo delante del juzgado contencioso 
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administrativo de la provincia de Barcelona en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la notificación correspondiente. 
 
En el caso que la desestimación del recurso de reposición se produjera por 
silencio administrativo -silencio que se produce por transcurso de un mes a 
contar desde la fecha de su interposición sin que se tenga notificada su 
resolución- el plazo para interposición del recurso contencioso administrativo 
será de 6 meses a contar desde el día siguiente en que el referido recurso de 
reposición se entienda desestimado. 
 
QUINTO.- Comunicar  que este ayuntamiento dispone de la institución del 
Defensor de la Ciudadanía que tiene entre sus competencias defender los 
derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de Vilanova i la Geltrú, en 
todas aquellas actuaciones del Ayuntamiento y de sus organismos 
dependientes. Su servicio es gratuito. Si tiene alguna discrepancia en relación 
a esta resolución, pueden solicitar su intervención, sin que suspenda los plazos 
de los recursos correspondientes.” 
 

13. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER VENDA DE PRODUCTES 
D’ALIMENTACIÓ ELS QUALS TENEN PROHIBIDA LA SEVA 
VENDA I VENDA DE PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ CADUCATS. 
NÚM. EXP.: 000313/2014-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMERO.  IMPONER  una sanción de MIL EUROS (1.000 €) a SHAHID 
IQBAL, por contradecir lo que dispone el articulo 331-4 d) i 331.1.c) del Código 
de Consumo de Cataluña. 
 
SEGUNDO. Con el fin de satisfacer el importe mencionado, se adjunta carta de 
pago, a fin de poder hacer efectivo en cualquier  entidad de las que aparecen 
en el reverso, así como proceder a su ingreso en la cuenta bancaria 
establecido en el mismo, siendo el plazo final de pago la fecha que consta en 
este documento adjunto. En caso de no hacerlo esta cuantía será exigida por 
vía ejecutiva sin perjuicio de los recargos e intereses correspondientes. 
 
TERCERO. Dar traslado del contenido de este acuerdo al interesado, 
haciéndole saber los recursos que le asisten.  
 
CUARTO. Dar traslado del contenido de este acuerdo al instructor, a la 
secretaria del expediente, a la jefa  de  la OMIC, y al departamento de 
Recaudación. 
 
QUINTO. Declarar que contra  esta resolución, que es definitiva en vía 
administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de 
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reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción 
de esta notificación. Contra la desestimación expresa del recurso de reposición, 
en  su caso, o bien directamente contra esta resolución, se podrá interponer 
recurso contencioso administrativo delante del juzgado contencioso 
administrativo de la provincia de Barcelona en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la notificación correspondiente. 
 
En el caso que la desestimación del recurso de reposición se produjera por 
silencio administrativo -silencio que se produce por transcurso de un mes a 
contar desde la fecha de su interposición sin que se tenga notificada su 
resolución- el plazo para interposición del recurso contencioso administrativo 
será de 6 meses a contar desde el día siguiente en que el referido recurso de 
reposición se entienda desestimado. 
 
SEXTO. Comunicar  que este ayuntamiento dispone de la institución del 
Defensor de la Ciudadanía que tiene entre sus competencias defender los 
derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de Vilanova i la Geltrú, en 
todas aquellas actuaciones del Ayuntamiento y de sus organismos 
dependientes. Su servicio es gratuito. Si tiene alguna discrepancia en relación 
a esta resolución, pueden solicitar su intervención, sin que suspenda los plazos 
de los recursos correspondientes.” 
 

14. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE 
L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER NO CONTESTAR A LA 
RECLAMACIÓ DE LA CONSUMIDORA PER A REPARAR LA 
SEVA VAPORETA. NÚM. EXP.: 000318/2014-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMERO.  IMPONER  una sanción de trescientos euros (300 €) a ANA 
MARIA RODRIGUEZ DIÑEIRO, por contradecir lo que dispone el articulo 331-6 
h) en relación con el 211-4 c) del Código de Consumo de Cataluña. 
 
SEGUNDO. Con el fin de satisfacer el importe mencionado, se adjunta carta de 
pago, a fin de poder hacer efectivo en cualquier  entidad de las que aparecen 
en el reverso, así como proceder a su ingreso en la cuenta bancaria 
establecido en el mismo, siendo el plazo final de pago la fecha que consta en 
este documento adjunto. En caso de no hacerlo esta cuantía será exigida por 
vía ejecutiva sin perjuicio de los recargos e intereses correspondientes. 
 
TERCERO. Dar traslado del contenido de este Acuerdo al interesado, 
haciéndole saber los recursos que le asisten.  
 
CUARTO. Dar traslado del contenido de este acuerdo al instructor, a la 
secretaria del expediente, a la jefa  de  la OMIC, y al departamento de 
Recaudación 
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QUINTO. Declarar que contra esta resolución, que es definitiva en vía 
administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de 
reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción 
de esta notificación. Contra la desestimación expresa del recurso de reposición, 
en  su caso, o bien directamente contra esta resolución, se podrá interponer 
recurso contencioso administrativo delante del juzgado contencioso 
administrativo de la provincia de Barcelona en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la notificación correspondiente. 
 
En el caso que la desestimación del recurso de reposición se produjera por 
silencio administrativo -silencio que se produce por transcurso de un mes a 
contar desde la fecha de su interposición sin que se tenga notificada su 
resolución- el plazo para interposición del recurso contencioso administrativo 
será de 6 meses a contar desde el día siguiente en que el referido recurso de 
reposición se entienda desestimado. 
 
SEXTO. Comunicar  que este ayuntamiento dispone de la institución del 
Defensor de la Ciudadanía que tiene entre sus competencias defender los 
derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de Vilanova i la Geltrú, en 
todas aquellas actuaciones del Ayuntamiento y de sus organismos 
dependientes. Su servicio es gratuito. Si tiene alguna discrepancia en relación 
a esta resolución, pueden solicitar su intervención, sin que suspenda los plazos 
de los recursos correspondientes.” 
 

15. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. 
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER MANCA DE CARTELL 
ANUNCIADOR “DISPOSEN DE FULLS DE RECLAMACIÓ” PER 
NO FACILITAR CAP JUSTIFICANT PELS DINERS ENTREGATS 
EN CONCEPTE DE RESERVA I PER NO SEGELLAR I NO 
CONSTAR  CIF EN EL FULL DE RECLAMACIONS DE LA 
CONSUMIDORA. NÚM. EXP.: 000241/2014-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.  Declarar la caducitat del procediment sancionador núm. Exp. 
0000076/2014-UES, sense perjudici de tornar a iniciar un altre procediment 
sancionador si la infracció no ha prescrit.  
 
SEGON. Comunicar el contingut d’aquest acord a l’interessat, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen, a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al cap 
de la l’OMIC, i al departament de Recaptació. 
 
TERCER. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
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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 jutjat contenciós administratiu 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. Comunicar  que 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 

SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

16. RECURSOS HUMANS. IMPOSAR SANCIÓ AL FUNCIONARI AMB 
DNI: 37 268 550-V. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Imposar al Sr. Josep Antoni Herrera i Sancho una sanció 
d’amonestació per la comissió d’una falta lleu per la lleugera incorrecció envers 
el públic prevista a l’article 242 b) del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 
SEGON. Declarar que l’acte és una resolució que posa fi a la via administrativa 
i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels 
jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant l‘òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes. Tanmateix, els legitimats 
activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
 
TERCER. Declarar que 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 seus 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.” 
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TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 

17.  URBANISME. SUSPENDRE LA TRAMITACIÓ DE L’ESTUDI DE 
DETALL I PAISATGÍSTIC DE LA NOVA CONCESSIÓ DEL CLUB 
NÀUTIC VILANOVA, PROMOGUT PEL CLUB NÀUTIC VILANOVA 
S.A. EXP. 02/15 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents Suspendre la tramitació de l’Estudi de 
Detall i Paisatgístic de la nova concessió del Club Nàutic Vilanova, promogut 
pel Club Nàutic Vilanova S.A. i redactat per Espai 3 Arquitectura i Gestió, 
S.C.P., d’acord amb la instància presentada en aquest Ajuntament, en data 15 
de setembre de 2015, pel Sr. Manel Costa de la Cruz, com a President de la 
Junta Gestora del Club Nàutic Vilanova, fins que la nova Junta Directiva 
resultant de les seves eleccions sol·liciti a aquest Ajuntament emprendre 
novament la seva tramitació, o en el seu cas, la retirada del document.   
 

18. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER 
BEGOÑA DEL ROSARIO IGLÉSIAS PÉREZ, PER A REFORMAR 
L’HABITATGE UNIFAMILIAR DE PB+2PP, SITUAT AL CARRER 
DELS ARENGADERS, NÚM. 23. (855/2015) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per BEGOÑA DEL ROSARIO IGLESIAS PÉREZ, per a reforma de 
l'habitatge unifamiliar, al carrer dels Arengaders, núm. 23, (Exp.000855/2015-
OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i 
jurídic favorables. 
 
 

19. URBANISME. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ 
D’ALCALDIA D151027. 

 
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per  MIREYA RAVENTÓS SOLER, per a obrir una porta per 

unir dos pisos, al passeig Marítim, núm. 94-97,  6è-4a. (899/2015) 
 
2. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la 

coberta al carrer de Manuel Cabanyes, núm. 19-21. (908/2015) 
 
3. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la 

façana i la coberta de l’edifici, situat a la rambla de Josep Antoni Vidal, núm. 15. 
(929/2015) 

 
4. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa de 2 m per a 

connexió de servei de gas al carrer de la Talaia, núm. 16. (933/2015) 
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OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per EZEQUIEL CENDRA CABAYOL, per a rehabilitar el 

balcó al carrer del Greco, núm. 19. (885/2015) 
 
2. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la 

façana al carrer del Jardí, núm. 65. (890/2015) 
 
3. Sol·licitud presentada per L’HERBOLARI DELS SENTITS, SCP, per a instal·lar 

rètol al carrer de Sant Gervasi, núm. 37, bxs. 2a. (903/2015) 
 
4. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la 

façana a la ronda Ibèrica, núm. 151. (906/2015) 
 
5. Sol·licitud presentada per SCHLECKER, SA, per a condicionar l’accessibilitat al 

local situat a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 129, Esc.2 bxs. A. (918/2015) 
 
Obres per adequació i instal·lacions de locals  
 
1. Sol·licitud presentada per JOAN ALBA ALIAGA, per fer obres d’adequació d’un 

local per instal·lar una formatgeria amb degustació al carrer de la Llibertat, núm. 
140, bxs. (842/15) 

 
20. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 

COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES 
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP151027 

 
Es dóna compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions 
responsables presentades per l’interessat. cp151027 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Declaració responsable presentada per FINCASA VILANOVA, SCP, per instal·lar 

una oficina immobiliària a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 151 bxs. 01. 
(344/15) 

 
2. Declaració responsable presentada per la Sra. MIRIAM PRIETO ROMERA, per 

instal·lar un centre de fisioterapia a la rambla del Castell, núm. 86, bxs. (318/15) 
 
3. Declaració responsable presentada per la Sra. SARA HERMOSA LÓPEZ, per 

instal·lar una acadèmia d’idiomes al carrer del Doctor Zamenhof, núm. 34, bxs. 
02. (333/15) 

 
4. Declaració responsable presentada per LLAR SERVICE, SCP, per canviar de 

nom l’oficina immobiliària situada a la rambla de l’Exposició, núm. 45, bxs. 
(341/15) 
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5. Declaració responsable presentada pel Sr. ARAO BANDA POVEDA, per 
instal·lar una botiga d’informàtica i papereria a l’avinguda de Jaume Balmes, 9 
bxs. (330/15) 

 
6. Sol·licitud presentada per CELLEC RÓTULOS, SLU, per instal·lar un taller de 

confecció de rètols amb venda i exposició de parquets a l’avinguda d’Eduard 
Toldrà, núm. 22 B. (326/10) 

 
 
REPAR 
 
1. Comunicació prèvia presentada per INDOMI, SL, per instal·lar un bar restaurant 

a la rambla de la Pau, núm. 6. (31/15) 
 
2. Comunicació prèvia presentada pel Sr. ADRIÀ LAGUNAS ARTIGAS, per 

instal·lar l’activitat de bar (venda de productes selectes amb degustació) a la 
plaça de Soler i Gustems, núm. 9. (524/14) 

 
3. Comunicació prèvia presentada per la Sra. PILAR LEÓN MENDOZA, per 

instal·lar (activitat existent) un bar restaurant a la plaça de la Fàbrica Nova, núm. 
4. (327/15) 

 
4. Comunicació prèvia presentada per VILANOVA HOLDING, SL, per instal·lar un 

bar restaurant al passeig del Carme, núm. 31, bxs. 01. (157/15) 
 
5. Comunicació prèvia presentada pel Sr. CRISTÒFOR FIGUERAS MARGALET, 

per instal·lar un restaurant al passeig Marítim, núm. 72, bxs. (52/15) 
 
6. Comunicació prèvia presentada pel Sr. LUIGI BORTOLETTO, per canviar de 

nom un bar restaurant del carrer dels Caputxins, núm. 9, bxs. (328/15) 
 
LPCAA 
 
1. Comunicació prèvia presentada per SIMGRATEC, SL, per instal·lar l’activitat de 

taller de fabricació i maquinària industrial al carrer de Solicrup, núm. 6. (170/15) 
 

URGÈNCIA  
 
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 pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament 
jurídic de conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i 
als efectes d’allò que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, llevat els casos en que porti incorporat l’informe jurídic. 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
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21. RECURSOS HUMANS. APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES 
BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS 
OPOSICIÓ LLIURE PER COBRIR TEMPORALMENT UNA 
JUBILACIÓ D’UN TREBALLADOR/A SOCIAL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar les bases específiques i la 
convocatòria del concurs-oposició lliure, per proveir un lloc de treball laboral 
temporal de Treballador Social A2-21 amb 283 punts. El text íntegre de les 
bases s’adjunten al present acord. 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

22. RECURSOS HUMANS. APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES 
BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS 
INTERN DE PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A 
ESPECIALISTA DE CONVIVÈNCIA I EQUITAT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar les bases específiques i la 
convocatòria del concurs intern de provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a 
Especialista de Convivència i Equitat C1-19 amb 219 punts. El text íntegre de 
les bases s’adjunten al present acord. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:50 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma el president amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                    Isidre Martí Sardà 

 
 


