ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 22 DE NOVEMBRE
DE 2016
Acta núm. 41
Assistents:
NEUS LLOVERAS MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GLÒRIA GARCÍA PRIETO
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
GISELA VARGAS I REYES
SECRETARI GENERAL
MARCEL·LÍ PONS DUAT
Assisteix a la mateixa reunió la regidora Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL i la Sra. NÚRIA
BLANES MELÉNDEZ 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 I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2016.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 15 de novembre
de 2016.

2. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE

L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER
INFRACCIÓ DE SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ PER PART DE L’OMIC,
DAVANT LA NO RESPOSTA A UN USUARI. EXP. NÚM. 000074/2016-UES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
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“PRIMER. IMPOSAR
a AVANTIS LEGAL SERVICIOS JURIDICOS amb NIF
G8711352-8, la sanció de multa de cinc-cents euros (500 €) l’article 331-6-a) de la Llei
22/2010, de 20 de juliol del Codi de Consum de Catalunya.
SEGON. REQUERIR a AVANTIS LEGAL, amb NIF G8711352-8, 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. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
3.

UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER
INFRACCIÓ AL NO ATENDRE L’ESCRIT DE QUEIXES PRESENTADES PER
UNA USUÀRIA I NO DONAR RESPOSTA AL REQUERIMENT DE
L’ADMINISTRACIÓ. EXP. NÚM. 00095/2016-UES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: IMPOSAR a SOLVIA SERVEIS INMOBILIARIOS S.L., amb NIF B62718549, la sanció de multa de mil cinc-cents euros (1.500 €) per infracció de l’article 331-6c del Codi de Consum de Catalunya, ”Incomplir els requeriments, les citacions i les
mesures adoptades per l’Administració, incloses les de caràcter provisional”.
SEGON: REQUERIR a SOLVIA SERVEIS INMOBILIARIOS S.L., amb NIF B62718549, 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. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
4.

UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ABREUJAT PER
INFRACCIÓ EN MATÈRIA DE CONSUM AL NO FACILITAR EL FULL OFICIAL
DE RECLAMACIÓ I NO COMPLIR AMB L’OBLIGACIÓ DE LLIURAR EL
PRESSUPOST. EXP. NÚM. 00092/2016-UES.
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER. IMPOSAR a CUARZO AVANTE PROJECTS S.L., amb CIF B6616366- 8,
per la infracció recollida en l’art. 331.4 m) del Codi de Consum de Catalunya ”No
disposar de fulls oficials de reclamació o denúncia o no anunciar-ne l’existència” la
sanció de multa de tres-cents euros (300 €).
SEGON. IMPOSAR a CUARZO AVANTE PROJECTS S.L., amb CIF B6616366- 8, per
la infracció recollida en a l’art. 331.4 h) del Codi de Consum de Catalunya, “No
elaborar pressupostos, si és obligatori de fer-ne, o cobrar per a elaborar-los, si és
prohibit.”, una la sanció de cinc-cents euros ( 500 €).
TERCER: REQUERIR a CUARZO AVANTE PROJECTS S.L., amb NIF B6616366-8,
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.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
5.

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 UNA
RECLAMACIÓ DEL CONSUMIDOR SOBRE ELS IMPORTS FACTURATS. EXP.
NÚM. 00027/2016-UES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: ESTIMAR les al·legacions presentades en data 27/04/2016 per GAS
NATURAL SDG, SA amb NIF A-8015497 ja que no hi ha responsabilitat per tractar-se
d’una empresa diferent.
SEGON. DECLARAR el sobreseïment de l’expedient 000026/2016-UES i procedir a
l’arxiu del present expedient.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen. “
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6.

UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER
INFRACCIÓ DE LA NORMATIVA EN MATÈRIA DE CONSUM I DISCIPLINA DE
MERCAT A NO DONAR RESPOSTA AL USUARI. EXP. NÚM. 00094/2016-UES.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER: ESTIMAR les al·legacions presentades per a FINCAS LIVING, SCP amb
NIF G4390886-2 per quedar acreditat que sí va atendre a la reclamació del
consumidor.
SEGON: DECLARAR de la no existència d’infracció per part de a FINCAS LIVING,
SCP amb NIF G4390886-2.
TERCER: PROCEDIR a la finalització i l’arxiu definitiu del present procediment.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
7.

UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. DONAR COMPTE DELS
EXPEDIENTS SANCIONADORS QUE D’ACORD AMB L’ARTICLE 333.11 DE
LA LLEI 22/2010, DE 20 DE JULIOL CODI DE CONSUM DE CATALUNYA,
REDUEIXEN L’IMPORT DE LA SANCIÓ I ES DONEN PER FINALITZATS EL
MATEIX DIA DEL PAGAMENT. EXP. NÚM. 00070/2016-UES.

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació d’expedients sancionadors on
el presumpte infractor reconeix la seva responsabilitat efectuant el pagament anticipat
i per tant es dona per finalitzats els expedients sense resolució expressa, en base a
l’art. 333.11 del Codi de Consum de Catalunya
Procediments:

Expedients sancionadors ordinaris i abreujats de Consum.

Període:

3er trimestre de 2016.

Relació d’expedients finalitzats:

IMPORT
PAGAT REDUCCIÓ

EXP. OMIC

INFRACTOR

PAC

001142/2015-OMIC

ENDESA ENERGIA, SAU

022/2016-UES

450

25%

000100/2016-OMIC

DNI: 49500534-A

150

50%

001739/2015-OMIC

SUEÑOS LOGISTICA, SL

75

50%

002002/2015-OMIC

THE PHONE HOUSE S.L.U

086/2016-UES
000089/2016UES
000028/2016UES

550

50%
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000194/2015-OMIC
001850/2015-OMIC
000613/2016-OMIC
TOTAL MESOS DE

SONY ERICSON MOBILE
COMUNICATIONS IBERIA, SL
SONY ERICSON MOBILE
COMUNICATIONS IBERIA, SL
INDEFORM,SL
JULIOL-AGOST-SETEMBRE

000008/2016UES
000023/2016UES
000090/2016UES

450

25%

200

50%

250
2.125 €

50%

La Junta de Govern Local es dona per assabentada i conforme.

8.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ,
D’INCOACIÓ 118/16-REC DE RECLAMACIÓ
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA
MARISTANY, A CAUSA D’UN CLAU AL CARRER
DE 2016.

SI S’ESCAU, DE L’ACORD
DE RESPONSABILITAT
A LA PLAÇA EDUARD
EL DIA 14 DE SETEMBRE

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000118/16-REC instat per la senyora amb DNI Y3863859 B,
pels danys causats en la caiguda, no reclamant com a rescabalament cap suma de
diners, per la qual cosa se li comunica que si no aporta aquesta dada abans de la
resolució d’aquest expedient, es donarà per desistida la seva reclamació.
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:
Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114

Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim
Jurídic del Sector Públic.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

5

15/9/16

Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament

SIS MESOS

Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de
l’expedient en el termini establert

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.”
9.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 124/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER TANCAMENT D’UNA PORTA DE L’ASCENSOR DE LA
BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ, EL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2016.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Incoar l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial de
l’Administració núm. 000124/2016-REC instat per la senyora amb DNI 39293106 K,
pels danys soferts, reclamant com a rescabalament una suma de CINQUANTA
EUROS (50 Euros).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:

Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114

Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098
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Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim
Jurídic del Sector Públic.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada

Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

30/9/16

Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament

SIS MESOS

Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de
l’expedient en el termini establert

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.”
10. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 130/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS PRODUÏTS PEL CORREFOC A L’APARADOR I
PORTA D’ENTRADA DE LA BOTIGA DEL CARRER ALMIRALL COLOM, 6, EL
DIA 29 DE JULIOL DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Incoar l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial de
l’Administració núm. 000130/2016-REC instat per la senyora amb DNI 52427609 Y,
pels danys causats en el seu establiment, reclamant com a rescabalament una suma
de MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS D’EURO (1.064.80
Euros).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:
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Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114

Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim
Jurídic del Sector Públic.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada.

Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

1/8/16

Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament

SIS MESOS

Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de
l’expedient en el termini establert

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.”
11. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 138/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS ALS TENDALS DE LA TERRASSA DE LA PLAÇA
DE LA VILA, 4, PEL DESMUNTATGE DE L’ESCENARI DEL FIMPT, EL DIA 17
D’OCTUBRE DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
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“PRIMER. Incoar l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial de
l’Administració núm. 000138/2016-REC instat per VINATERIA INZOLIA, SLU, pels
danys causats en els tendals del seu establiment, reclamant com a rescabalament una
suma de CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS (526 Euros).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:

Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114

Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim
Jurídic del Sector Públic.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada

Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

21/10/16

Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament

SIS MESOS

Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de
l’expedient en el termini establert

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.
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12. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 140/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AMB LA MOTOCICLETA
YAMAHA, 3165-DTS, AL CARRER AIGUA AMB CARRER PARE GARÍ, PER
LES RESTES DE CARAMELS A LA CALÇADA, EL DIA 8 DE FEBRER DE
2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Incoar l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial de
l’Administració núm. 000140/2016-REC instat pel senyor amb DNI 40962805 N,
representant per l’advocada ANA MARIA TARRAGO BARBADILLO, pels danys soferts
en la caiguda, reclamant com a rescabalament una suma de VUIT MIL SIS-CENTS
DOTZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS D’EURO (8.612,05 euros) en total.
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:
Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114

Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
d’acord amb el que preveu l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim
Jurídic del Sector Públic.
TERCER. COMUNICAR a la persona interessada.

Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

25/10/16

Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament

SIS MESOS

Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de
l’expedient en el termini establert

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
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amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions,
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.”
13. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 105/2016-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS ECONÒMICS PER AIGÜES
FECALS AL PASSEIG VORAMAR, S/N, URBANITZACIÓ EL PRAT DE
VILANOVA, DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
per GERMANS MONTANÉ ANTÚNEZ, SCP contra aquest Ajuntament en data 17
d’agost de 2016.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”
14. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 119/16-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA
RAMBLA EXPOSICIÓ, 29, PER UN OBJECTE SOBRESORTINT DE LA
VORERA, EL DIA 29 D’AGOST DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
per la senyora amb DNI 37330406 A contra aquest Ajuntament en data 31 d’agost de
2016.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”
15. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 120/16-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER
CONXITA SOLER, 12, PEL MAL ESTAT DE LA VORERA, EL DIA 25 D’AGOST
DE 2016.
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
per la senyora amb DNI 37616790 Z contra aquest Ajuntament en data 2 de setembre
de 2016.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”
16. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA 122/2015-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER
ESCOLAPIS, 13, PEL MAL ESTAT DEL PAVIMENT, EL DIA 2 DE SETEMBRE
DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
per la senyora amb DNI 52213560 H contra aquest Ajuntament en data 2 de setembre
de 2016.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”

17. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA DEL RECURS DE REPOSICIÓ 11/2014REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS
PER CAIGUDA AL PASSATGE DE LA CARRERADA, S/N, PER MANCA DE
PANOTS A LA VORERA, EL DIA 17 DE FEBRER DE 2014.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició interposat per la senyora amb DNI
38456645 R, contra l’Acord de la Junta de Govern Local en data 6 de setembre de
2016.
SEGON. Comunicar el següent acord a la part interessada.”

SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
TRESORERIA
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18. GESTIO TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT PER J. L. P. EN NOM DE LEDESMA GONZALEZ SCP CONTRA
LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES INDUSTRIALS DE L’ANY
2015, DE L’AVINGUDA FRANCESC MACIÀ 119. EXP. NÚM. 000546/2016-GES.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORDS
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició interposat per J. L. P. en nom de
LEDESMA GONZALEZ SCP contra la liquidació de la Taxa d’Escombraries Industrials
de l’any 2015, de l’avinguda Francesc Macià 119, número 202352032, d’import
734,33€.
SEGON. Declarar que contra la desestimació del recurs de reposició es podrà
interposar Recurs Contenciós-Administratiu davant els Jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la seva notificació si la resolució del recurs va ser expressa o de sis
mesos a comptar de l’endemà e la data en què el referit recurs de reposició s’hagi
d’entendre desestimat, si la resolució va ser presumpta.
TERCER. 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.”
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
19. ESPORTS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ
EXTRAORDINÀRIA PEL FEMFUTBOL VILANOVA CLUB ESPORTIU. EXP.
NÚM. 000075/2016-ESP.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Atorgar una subvenció extraordinària de 1.500 € al club Femfutbol Vilanova
Club Esportiu amb NIF G66335795 i número de registre al RMEA 470, per tal de poder
seguir amb el projecte de futbol femení a la ciutat.
SEGON. Aquesta quantitat anirà a càrrec de la partida 33.3410.48101 CONVENIS I
SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES.
TERCER. Aprovar les condicions generals que regeixen la relació entre l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú i totes les entitats que han estat objecte de subvenció.
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1. Fomentar la integració i participació en l’activitat física a les persones amb
discapacitats, als col·lectius de risc social i a la gent gran.
2. Fomentar les activitats encaminades a l’esport per a tothom (activitats lúdic
esportives), així com les encaminades al coneixement de Vilanova i la Geltrú i la
integració en el medi natural.
3. Fomentar l’equitat en la pràctica, formació i direcció esportiva.
4. Dinamitzar l’esport escolar fomentant el desenvolupament de l’activitat física a
les escoles.
5. Col·laboració amb el Consell Esportiu del Garraf.
6. Ajudar a les activitats esportives impulsades pels clubs esportius, tant de
caràcter amateur com de competició.
En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa i/o
comercial.
QUART. L’acceptació de la subvenció implica l’acceptació de les Bases i dels presents
acords.
CINQUÈ. Publicar aquesta resolució a la “Base de datos Nacional de Subvencions”
(BDNS).
SISÈ. Notificar aquest acord als interessats.”
20. SALUT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT ECONÒMIC
EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L'ANY 2016 DEL PLA "XARXA
DE GOVERNS LOCALS 2016-2019 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA –
“CODI 16/Y/220584 – IMPORT: 37.600,19 €- ACTUACIÓ: SEGURETAT
ALIMENTARIA”. EXP. NÚM. 36/2016/eAJT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Primer. Acceptar el suport econòmic així com de tots els termes de la concessió i les
condicions de la seva execució de la Diputació de Barcelona per a l’any 2016:
CODI XGL
16/Y/220584
“

IMPORT
37.600,19 €

NOM ACTUACIÓ
Seguretat alimentaria

21. SALUT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT ECONÒMIC
EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L'ANY 2016 DEL PLA "XARXA
DE GOVERNS LOCALS 2016-2019 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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“CODI 16/Y/220603– IMPORT: 26.369,13 € - ACTUACIÓ: PROGRAMA DE
PROMOCIÓ DE LA SALUT”. EXP. NÚM. 37/2016/eAJT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Primer. Acceptar el suport econòmic així com de tots els termes de la concessió i les
condicions de la seva execució de la Diputació de Barcelona per a l’any 2016:
CODI XGL
16/Y/220603
“

IMPORT
26.369,13 €

NOM ACTUACIÓ
Programa de promoció de la salut

22. SALUT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT ECONÒMIC
EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L'ANY 2016 DEL PLA "XARXA
DE GOVERNS LOCALS 2016-2019 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA –
“CODI 16/Y/228921- IMPORT: 15.000,00 € - ACTUACIÓ: PROGRAMA DE
SALUT MENTAL”. EXP. NÚM. 38/2016/eAJT
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Primer. Acceptar el suport econòmic així com de tots els termes de la concessió i les
condicions de la seva execució de la Diputació de Barcelona per a l’any 2016:
CODI XGL
16/Y/228921
“

IMPORT
15.000,00 €

NOM ACTUACIÓ
Programa de Salut Mental

23. SALUT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT ECONÒMIC
EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L'ANY 2016 DEL PLA "XARXA
DE GOVERNS LOCALS 2016-2019 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA “CODI 16/Y/228920- IMPORT: 25.000,00 € - ACTUACIÓ: PROGRAMA DE
MOBILITAT DELS ESCOLARS A VILANOVA I LA GELTRÚ I LA SEVA
INFLUÈNCIA SOBRE LA SALUT”. EXP. NÚM. 39/2016/eAJT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Primer. Acceptar el suport econòmic així com de tots els termes de la concessió i les
condicions de la seva execució de la Diputació de Barcelona per a l’any 2016:
CODI XGL
16/Y/228920

IMPORT
25.000,00 €

NOM ACTUACIÓ
Programa de mobilitat dels escolars a Vilanova i la
Geltrú i la seva influència sobre la salut

“
TERRITORI I ESPAI URBÀ
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24. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DEIXAR EN SUSPENS LA SOL·LICITUD
PRESENTADA PER RAFAEL MUR SOTERAS, PER A SEGREGAR LA FINCA
RÚSTICA DE 132.835 M2 EN DUES FINQUES DE 30.550 M2 I DE 102.285,65 M2,
A MASIA DE CARRO. EXP. NÚM. 931/2016-OBR.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
“PRIMER.- SUSPENDRE els terminis de tramitació de la llicència fins a l’obtenció de
l’informe preceptiu de la Comissió de Patrimoni.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”

25. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA.
D161122
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades
per Decret per delegació de l’Alcaldia.
Llicències urbanístiques
1.

Sol·licitud presentada per A. S. M., per a instal·lar gas natural, sense que es vegi
la canonada en façana, a C. Sant Gervasi, 21 (exp. 000843/2016-OBR)
2. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA, per a obrir
rasa de 4 *0,4M de gas en vorera i calçada per subministrament de nous abonats,
a C. Sant Gervasi, 21 (exp. 000847/2016-OBR)
3. Sol·licitud presentada per SOREA SDAD REGIONAL DE ABAST DE AGUAS,
SA, per reformar interior de la nau per a vestuaris, sala de formació i menjador pel
personal, a C. Eusebi Millan, 17 (exp. 000991/2016-OBR)
4. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. CANARIES, 7 per a llicència
urbanística per façana, a C. Canaries, 7 (exp. 001035/2016-OBR)
5. Sol·licitud presentada per D. S., per a construir piscina en habitatge unifamiliar, a
Av. Torre del Vallés, 101 (exp. 001046/2016-OBR)
6. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA, per a obrir
rasa en vorera de 3*0,4M per connexió de nous abonats, a C. Lluna, 8
(001071/2016-OBR)
7. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA, per a obrir
rasa en vorera de 8*0,4M per connexió de nous abonats, a C. Pere Jacas, 17
(001072/2016-OBR)
8. Sol·licitud presentada per A. R. R., per a fer instal·lació de gas, a C. Pere Jacas,
17 (001074/2016-OBR)
9. Sol·licitud presentada per INDIGO HERITAGE, SLU, per a rehabilitar edifici
plurifamiliar amb bastida, a C. Manuel de Cabanyes, 12 (exp. 001077/2016-OBR)
10. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. BARCELONA, 7 per a rehabilitar la
façana lateral de l’edifici, a C. Barcelona, 7 (exp. 001081/2016-OBR)
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11. Sol·licitud presentada per COM. PROP. C. CASTELLET, 18 per a instal·lar una
plataforma elevadora per persones en edifici plurifamiliar entre mitgeres a C.
Castellet, 18 (exp. 001099/2016-OBR)
Obres d’adequació de locals comercials
1. Sol·licitud presentada per F. C. G., per a col·locar porta de ballesta, porta de vidre
de dos fulls i vitrines interiors, a C. Caputxins, 40 (exp. 001041/2016-OBR)
Obres per adequació i instal·lacions de locals
1. Sol.licitud presentada per l’ASSOCIACIÓ ECOCONSCIENT per a fer obres
d’adequació al carrer del Comerç, 8, per instal.lar una activitat de venda de menjar
per emportar. (668/16).
26. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE
COMUNICACIONS
PRÈVIES
I
DECLARACIONS
RESPONSABLES
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP161122
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions prèvies i
declaracions responsables presentades per l’interessat.
OBRES
Primeres ocupacions
1.
2.
3.

Comunicació presentada per OBRES CLAVÉ, SA, per a primera ocupació de la
nau industrial, a l’avinguda Eduard Toldrà, 113. (exp. 000949/2016-OBR)
Comunicació presentada per F. V. S. per a primera ocupació de canvi d’ús en
habitatge plurifamiliar, a C. Aigua, 2 1-1 (exp. 001053/2016-OBR)
Comunicació presentada per SANTA EULALIA 17, SL, per a primera ocupació
d’habitatge en PB + Entresol, a C. Sant Antoni, 16 (exp. 001088/2016-OBR)

ACTIVITATS
Innòcues
1.

Declaració responsable d’obertura presentada per A. C. P. per instal·lar una
perruqueria al carrer dels Escolapis, 8, bxs. (exp. act 396/16).

2.

Declaració responsable d’obertura presentada per R. F. J., per canviar de nom
una activitat de venda de plantes, llavors.... al carrer de la Llibertat, 58. (exp. act
404/16)

3.

Declaració responsable de canvi de nom de l’activitat de rellotgeria de
SERVICIO INTEGRAL DE RELOGERIA MGV, SL a l’avinguda Francesc Macià,
96 bxs 1 (exp. act 394/2016).
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4.

Declaració responsable de ADMOSFERA HOME 2005, SL per instal·lar
l’activitat de venda de roba de la llar al carrer Caputxins, 24 bxs. (exp. act
398/2016)

5.

Comunicació prèvia presentada per DIS-ELECTRIC, SA, per canviar de nom un
magatzem amb distribució de material elèctric situat al carrer Roser Dolcet, 39.
(exp. act 246/15)

Pública concurrència
1.

Comunicació prèvia presentada per SANT PABLO 3 DE SITGES, SL per
ampliació del bar restaurant a la rambla principal, 58 bxs 1 (exp. act 188/2016).

27. COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ. INTERRUPCIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM AMB REBUTS PENDENTS DE LIQUIDACIÓ.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
“PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts
pendents de liquidació.
La relació comença amb N. G. F. i finalitza amb E. R. G. G.
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat del present acord.”
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes:
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han 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.
URGÈNCIA
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
SECRETARIA GENERAL
28. PATRIMONI. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CESSIÓ DE L’US EN PRECARI
DE LES BICICLETES RETIRADES DE LA VIA PÚBLICA A L’ENTITAT
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PRIVADA SENSE ÀNIM DE LUCRE, CARITAS INTERPARROQUIAL.
NÚM. 000117/2016-PAT

EXP.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD:
“PRIMER.- Cedir l’ús en precari de les bicicletes relacionades a la part expositiva a
l’entitat privada sense ànim de lucre CARITAS interparroquial, ubicada a la Plaça de
l’Arxiprest Llorenç Garriga, número 1 de Vilanova i la Geltrú per tal que les destinin a
les finalitats d’utilitat pública o d’interès social objecte de l’entitat, sempre en benefici
d’interessos de caràcter local, fins que aquestes bicicletes no fossin reclamades pels
seus legítims propietaris, o pel termini màxim de dos anys, transcorreguts els quals
revertiran de nou a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SEGON.- Aquesta cessió a precari s’extingirà transcorreguts dos anys o abans si, en
aquests dos anys, aparegués el seu legítim propietari i acredités la seva titularitat. En
aquest cas l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú requerirà al precarista la devolució del
bé. El precarista s’haurà de comprometre en el document de cessió que es formalitzi a
lliurar el bé durant els quinze dies subsegüents a la data del requeriment . Cas de no
fer-ho així restaran expedites les vies d’execució previstes als article 97 i següents de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions públiques i així es farà constar, també, en el document que formalitzi
la cessió que s’acompanya de l’ANNEX I.
TERCER.- Incoar el procediment previst a l’article 615 CC encaminat a esbrinar la
titularitat de les bicicletes, publicant dos edictes consecutius en el BOE, en el Diari de
Vilanova i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament amb un interval de vuit dies entre ells
a l’objecte que els seus legítims propietaris puguin reclamar-los.
QUART.- Es disposarà la publicació del Conveni en el DOGC i en el Registre de
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que
estableixen els arts. 14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la
informació i bon govern a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica.
CINQUÈ.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les
dades:

Descripció:
CONVENI PER LA CESSIÓ D’ÚS EN PRECARI DE BICICLETES RETIRADES DE
LA VIA PÚBLICA PER LA POLICIA LOCAL ENTRE L’ENTITAT CARITAS
INTERPARROQUIAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’AJUNTAMENT DE
VILANOVA I LA GELTRÚ.
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Data: per determinar una vegada es doni compliment a l’acord Tercer
Signataris:
CÀRITAS interparroquial de Vilanova i la Geltrú i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Objecte: Cessió d’ús en precari de bicicletes retirades de la via pública per la Polica
Local per destinar-se a finalitats d’interès públic i social.

Drets i Obligacions:
De CÀRITAS interparroquial
El precarista està obligat a complir les següents obligacions:
-

-

Emetre un informe anual dels usos de les bicicletes a la Corporació.
Proporcionar casc pels usuaris i qualsevol altre mesura de seguretat
obligatòria per l’ús de la bicicleta.
Manteniment les bicicletes durant el seu ús, en les millors condicions
possibles, tenint en compte el deteriorament normal pel seu ús.
Emprar les bicicletes dins del municipi.
No s’autoritza el canvi de destinació per les bicicletes cedides.
Assumir la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar per l’
ús del béns cedits, quedant exonerada la Corporació. A tal efecte l’entitat
beneficiaria de la cessió haurà de subscriure les oportunes pòlisses d’
assegurança que garanteixin la referida responsabilitat.
Lliurar els béns cedits, de forma immediata, durant el termini de quinze dies a
comptar d’aquell en el que rebi el corresponent requeriment municipal. Cas de
no fer-ho així, restaran expedites les vies d’execució previstes als articles 97 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques.

De l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú:
- L’Ajuntament cedeix l’ús de les bicicletes que es relacionen:
Ref. Identificadora
marca
model
color
data rebuda
KII-IZ8287
Rockrider
E-470-CI305462G
Itame
SO-1117824
B’ Twin
BI-1583BR-AD09E05387
Mérida
BI-1836-077711-KID-36425 B’ Twin
BI-1824-0130202081
B’ Twin
TBI-0406-C37A6532
Trek
BI-2598-WMR30446229G
Canor
BI-1769-CI0E28250
B’ Twin
BI-2570-00582
Way
0777110K2E33637
B’ Twin
00852462125
Roxkrider

-

Arizona
Juliet
3900
6300
Scral 250
5.1
340

Negre
Blau
Blanc
Blanc
Gris
Blanc
Blau
Gris
Negre
Blanc
Daurat
Negre/Blau

10-10-15
08-11-15
06-11-15
03-12-15
17-10-15
22-10-15
12-12-15
26-11-15
14-11-15
09-11-15
18-10-15
23-11-15

L’Ajuntament queda exclòs en tot cas de responsabilitat pels danys i perjudicis
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-

que es puguin ocasionar per l’ ús del béns cedits, quedant exonerada la
Corporació. A tal efecte l’entitat beneficiaria de la cessió haurà de subscriure
les oportunes pòlisses d’assegurança que garanteixin la referida
responsabilitat.
En cas de què l’entitat es negués a retornar la objecte de cessió d’ús, restaran
expedites les vies d’execució previstes als articles 97 i següents de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.

Vigència: 2 anys a la signatura conveni

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.18 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general.
Neus Lloveras Massana

Marcel·lí Pons Duat
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