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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DEL DIA  16 DE 

FEBRER DE 2016 
 

Acta núm. 7 

 

ASSISTENTS: 
 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 

 TERESA LLORENS CARBONELL 
            ARIADNA LLORENS GARCIA 

GERARD LLOBET I SÁNCHEZ 
     
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÉSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 
TRESORERA 
PILAR TENA CASABÓN 
 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL, i la Sra. GISELA 
VARGAS REYES i la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) d’acord amb 
l’art. 113 del ROF. 
 
El Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ i la Sra. GLÒRIA GARCIA PRIETO excusen la seva 
assistència. 
 

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 9 DE FEBRER DE  2016. 

 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 9 de febrer de 2016. 
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2. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA COMPAREIXENÇA I 
DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT VARIS SEGURETAT SOCIAL AUTOS 
807/2015  JUTJAT SOCIAL  NÚMERO 17  DE BARCELONA.  EXP. 
000052/2016-SEC. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat Social núm. 17 de Barcelona en qualitat 
d’administració demandada, en el procediment 807/2015 interposat pel Sra. PILAR 
VIDAL MARTIN, per  quantia indeterminada. 
 
Segon. Designar al 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 als 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.-€: 1050.-€. 
• De 18.001 a 30.000.-€:  1400.-€. 
• De 30.001 a 60.000.-€:  1750.-€. 
• Més de 60.001.-€:  2100.-€. 
• Procediments de quantia indeterminada: 1050.-€. 

 
En quant a la forma de pagament, la mateixa s’efectuarà de conformitat amb allò 
establert als Criteris Orientadors de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, de la 
següent forma: 
 

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 la seva 
remissió al Jutjat així com la documentació pertinent per a la correcta defensa jurídica 
per part del  lletrat designat.” 
 
 

3. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA COMPAREIXENÇA I 
DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT ABREUJAT AUTOS NÚM. 326/2015 
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SECC. 1C  DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU   NÚMERO 
12  DE BARCELONA. EXP. 000059/2016-SEC. 

 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment 326/2015-1C 
interposat pel Sr. xxxx  per  quantia  2.118,01€, 
 
Segon. Designar al lletrat Sr. Jordi Sellarés i Valls  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 als procuradors dels Tribunals,  Sra. Laura de Manuel Tomás pel 
cas de ser necessària la seva intervenció en el procediment. 
 
Quart.-  Emplaçar la companyia asseguradora ZURICH perquè pugui personar-se en 
el procediment . 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el present Acord al lletrat i procurador a l’acord Segon i Tercer 
anteriors, així com a la Sra. Dolors Moyano Campaña, als efectes que presti 
l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la documentació 
pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat designat.” 
 
 

4. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA COMPAREIXENÇA I 
DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT ABREUJAT AUTOS NÚM. 389/2015-
V  DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU   NÚMERO 5  DE 
BARCELONA. EXP. 000062/2016-SEC. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment 389/2015-V  
interposat pel Sr. Sr. JUSTO PRIETO FERNÁNDEZ  per  quantia 20.054,59€. 
 
Segon. Designar al lletrat Sr. Jordi Sellarés i Valls  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 als procuradors dels Tribunals,  Sra. Laura de Manuel Tomás pel 
cas de ser necessària la seva intervenció en el procediment. 
 
Quart.-  Emplaçar la companyia asseguradora ZURICH perquè pugui personar-se en 
el procediment . 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el present Acord al lletrat i procurador a l’acord Segon i Tercer 
anteriors, així com a la Sra. Dolors Moyano Campaña, als efectes que presti 
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l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la documentació 
pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat designat.” 
 
 

5. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE L’AUTO  13/2016 DE DATA 13 DE 
GENER DE 2016  DICTAT  ALS AUTOS PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 
315/2015-M   DAVANT EL JUTJAT  CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 
2 DE BARCELONA. EXP. 000060/2016-SEC. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència  recaiguda en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional:  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NUMERO 2 

DE BARCELONA 
 
Núm. procediment :   315/2015-M 
 
Núm. i data Auto:                  13/2016  19 de gener de 2016 
 
Part actora: PAUL JEAN VICENT GOUAZE  
 
Parts demandades:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat::                                        Sense determinar 
  
 
Objecte del procediment :      expedient sancionador multa circulació Z141001855 
 
Decisió:  declarar finalitzat el procediment instant ordenant arxiu i 

inadmissió d’autos. 
 
Fermesa:  Cap la possibilitat d’ interposició de recurs d’ apel·lació 

admissible en un sòl efecte en el termini de 15 dies. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme. 
     
 

6. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 37/2016 DE 22  DE 
GENER DE  2016 DICTADA AL ROTLLE APEL·LACIÓ NÚMERO 456/2012 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SALA DEL 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, SECCIÓ CINQUENA (DIMANA RECURS 
329/2010, JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA). 
EXP. 000061/2016-SEC. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència  recaiguda en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional :  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA, 

SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, SECCIÓ 
CINQUENA. 
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Núm. procediment :   Rotlle 456/2012 
 
Núm. i data sentència:          37/2016  22 de gener de 2016 
 
Part actora : SO VINIL I ALTRES COSES SL 
 
Parts demandada :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat::                                  Miquel A. Pigem de las Heras ( MILA ADVOCATS) 
  
Procurador:                           Ivo Ranera Cahís. 
 
Objecte del procediment :     Procediment de revocació de llicència de sala de festes 

en Rbla. La Pau 6-8, deixant sense efecte el tancament 
del local i acordant reduir l’horari d’ obertura  al públic. 

 
Decisió:  Desestimació del recurs d’apel·lació formulat contra la 

sentència de 18/06/2012 dictada pel Jutjat contenciós 
administratiu núm. 9 de Barcelona, amb imposició de 
costes per import de quantia màxima de 800 euros. 

 
Fermesa :  Ferma. No cap recurs. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme. 
 
 
 

7. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES 
DELS EDIFICIS MUNICIPALS, SOLARS I TORRENTS DEL MUNICIPI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. 024/2015-CONT. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert, i el plec 
de clàusules administratives particulars i tècniques per a la contractació del servei de 
control integrat de plagues dels edificis municipals, solars i torrents del municipi de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a 161 
del TRLCSP, per un període de 2 anys prorrogables a dos anys més (per períodes 
anuals), amb un pressupost màxim anual de 9.000,00 € de base imposable i 
1.890,00 € d’IVA, que fan un total de 10.890,00 € (DEU MIL VUIT-CENTS NORANTA 
EUROS). 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.9200.2279903 (o equivalent) del 
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pressupost del 2015 i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin 
a tal efecte fins a la finalització del contracte i de les pròrrogues, a raó de mesos 
vençuts.  
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 
 
 

8. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SUBMINISTRAMENT DE 75 ARMILLES ANTIBALES INTERIORS AMB UNA 
FUNDA EXTERIOR PER A LA POLICIA LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
EXP. 036/2015-CONT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.- Adjudicar a l’empresa SAGRES, SL amb CIF B-36028991, el contracte del 
subministrament de 75 armilles antibales interiors amb una funda exterior per a la Policia 
Local de Vilanova i la Geltrú, per un import total de 31.353,75 € de base imposable i 
6.584,29 € corresponents a un 21% d’IVA, que fan un total de 37.938,04 € (TRENTA-
SET MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS). La durada 
del contracte serà fins l’entrega definitiva de totes les unitats (màxim un any). 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1300.20400 del pressupost del 2015 .  
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a l’empresa SAGRES, SL i a la resta de licitadors, 
publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir a l’adjudicatari perquè en un 
màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la notificació 
de l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 
QUART.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, 
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha 
dictada, 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 els 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. 
 
SETÈ.- 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 
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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.” 
 
 

9. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SUBMINISTRAMENT DE 6 VEHICLES PER A LA POLICIA LOCAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJANÇANT RÈNTING. EXP. 030/2015-CONT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.- Adjudicar a l’empresa AUTOS IGLESIAS, SL amb CIF B-27014398, el 
contracte del subministrament de 6 vehicles per a la Policia Local de Vilanova i la Geltrú, 
mitjançant rènting, per un període de 4 anys, per un import anual màxim total de 
59.280,00 € (52.872,00 €  corresponents al rènting + 6.408,00 € corresponents a 
l’assegurança) de base imposable i 11.103,12 € corresponents a un 21% d’IVA (només 
porta IVA la part corresponent al rènting), que fan un total de 70.383,12 €. (SETANTA 
MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS). 
 
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2016 dependrà de la data d’inici del 
contracte i serà, aproximadament, de 52.787,34 € (IVA inclòs), preveient que el 
contracte s’iniciarà, aproximadament, l’1 d’abril de 2016.   
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1300.20400 del pressupost del 
2016 i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins 
a la finalització del contracte, a raó de mesos vençuts.  
   
TERCER.- Notificar l’adjudicació a l’empresa AUTOS IGLESIAS, SA i a la resta de 
licitadors, publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir a l’adjudicatari perquè 
en un màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la 
notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 
QUART.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, 
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha 
dictada, 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 els 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 
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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. 
 
SETÈ.- 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.” 
 
 

10. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS DE FUSTA I MATALASSOS 
DE LA DEIXALLERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. 023/2015-CONT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.- Adjudicar a l’empresa CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS AUXILIARES amb CIF A-82741067, el contracte del servei de transport i 
gestió dels residus de fusta i matalassos de la Deixalleria de Vilanova i la Geltrú, per un 
període de 2 anys, per un import anual màxim total de 37.582,49 € de base imposable i 
3.758,25 € corresponents a un 10% d’IVA, que fan un total de 41.340,74€ 
(QUARANTA-UN MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE 
CÈNTIMS). 
 
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2016 dependrà de la data d’inici del 
contracte i serà, aproximadament, de 31.318,74 € + 10% d’IVA, preveient que el 
contracte s’iniciarà l’1 de març de 2016.   
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53.1621.2270000 del pressupost del 2016 i a 
les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la 
finalització del contracte, a raó de mesos vençuts.  
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a l’empresa CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA i a la resta de licitadors, publicar l’adjudicació 
al Perfil del Contractant i requerir a l’adjudicatari perquè en un màxim de quinze (15) 
dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la notificació de l’adjudicació, 
formalitzi el contracte. 
 
QUART.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, 
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha 
dictada, 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 
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administratiu davant els 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. 
 
SETÈ.- 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.” 

 

 
11. CONTRACTACIÓ. DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 

PLANNING DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ PER A L’ANY  2016. EXP. 050/2016-SEC. 

 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local del planning de contractació de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per l’any 2016.  
 

“PRIMER.-  Donar compte a la Junta Govern Local dels contractes que finalitzen el 
present exercici 2016, amb possibilitat de ser prorrogats així com aquells on no es 
contempla la pròrroga, i aquells que són de nova creació i que s’adjunten mitjançant 
quadres annexos en la present proposta: 
 
 

CONTRACTES QUE FINALITZEN EL 2016, AMB POSSIBILITAT DE PRÒRROGA 

Núm. Exp. Nom contracte 
Data 

Finalització 

Data 
Finalització   

Pròrroga 

Import 
Estimat 
Anual* 

CONT-7/2013 Servei Manteniment Portes 
Automàtiques 31/10/2016 31/10/2017 2700,00.-€ 

CONT-10/2013 Servei de Telecomunicacions 10/11/2016 10/11/2017 51.328,32.-€ 
CONT-12/2013 Subministrament Carburant 31/03/2016 31/03/2018 85.500,00.-€ 
CONT-15/2013 Servei Assessoria Jurídica Equitat 31/12/2016 31/12/2017 10.890,00.-€ 
CONT-16/2013 Servei Organització Centre Obert 31/07/2016 31/07/2017 165.000,00.-€ 
CONT-21/2013 Servei Manteniment d'Extintors 31/05/2016 31/05/2018 10.343,50.-€ 
CONT-25/2013 Servei de Mediació 14/05/2016 14/05/2017 42.877,69.-€ 

CONT-27/2013 Servei Execució Programa 
Educació Sexual 14/06/2016 14/06/2018 13.560,00.-€ 

CONT-28/2013 Servei Defensa Jurídica 31/03/2016 31/03/2018 38.842,98.-€ 

CONT-31/2013 Servei Manteniment Instal·lacions 
Esportives 31/10/2016 31/10/2017 125.389,32.-€ 

CONT-2/2014 Servei Control Població Coloms 17/09/2016 17/09/2017 6.317,32.-€ 

CONT-3/2014 Concessió Domini Bar Pavelló 
Garraf 31/08/2016 31/08/2018 -4.000,00.-€** 
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CONT-5/2014 Servei Socorrisme 30/05/2016 30/05/2018 157.009,30.-€ 
CONT-6/2014 Servei Manteniment T-Systems 31/12/2016 31/01/2017 30.562,12.-€ 
CONT-7/2014 Subministrament Móduls Policia 15/10/2016 15/10/2018 4.034,16.-€ 

CONT-8/2014 Subministrament Roba Policia 
30/11/2016 
- 
21/12/2016 

30/11/2018 
- 
21/12/2018 

35.940,85.-€ 

CONT-10/2014 Subministrament Estands Fira 29/10/2016 29/10/2018 38.447,92.-€ 
CONT-11/2014 Subministrament Carpa Fira 29/10/2016 29/10/2018 33.204,00.-€ 

CONT-12/2014 Subministrament Instal·lacions 
Elèctriques Fira 29/10/2016 29/10/2018 34.548,80.-€ 

CONT-13/2014 Servei Vigilància Fira 29/10/2016 29/10/2018 26.620,00.-€ 

CONT-16/2014 Concessió Domini Bar Poliesportiu 
Municipal 30/11/2016 30/11/2018 -1.510,00.-€** 

CONT-20/2014 Servei Gestió Software Banc de 
Queviures 30/11/2016 30/11/2018 3.600,00.-€ 

CONT-31/2014 Subministrament Aigua Mineral 14/05/2016 14/05/2017 10.545,15.-€ 
CSE/0312/PN
AP 

Servei Manteniment Xarxa 
Informàtica 31/10/2016 31/10/2017 9.802,28.-€ 

CGS/0111/PO Servei Direcció Centres Cívics 31/07/2016 31/07/2017 245.592,72.-€ 
TOTAL 1.150.526,43€ 
 
* Estimació realitzada en base a la última licitació sense IVA 
** Ingrés per Cànon. 

 
CONTRACTES QUE FINALITZEN EL 2016, SENSE POSSIBILITAT DE PRÒRROGA  

Núm. Exp. Nom contracte Data Finalització 
Import Estimat 
Anual *  

CSE/0212/PNAP Servei d'Atenció Psicològica 21/06/2016 19.051,20.-€  
CSPU/0511/RH Subministrament Material d'Oficina 14/01/2016 59.222,27.-€  

Serveis Viaris 
Gestió Servei Transport Col·lectiu 
Urbà Viatgers (només L1 i L2) 31/03/2016 1.245.283,39€  

CONT-9/2013 Servei de Prevenció de la Salut 28/02/2016 15.282,19.-€**  
CONT-24/2013 Servei d'Atenció Turística 30/06/2016 41.300,00.-€  
TOTAL 1.380.139,05€ 
 
 
* Estimació realitzada en base a la última licitació 
** Import amb I.V.A. (no desglossable per la diferent aplicació impositiva segons concepte) 
 
 

CONTRACTES NOUS PREVISTOS PER L’EXERCICI  2016 

Núm. Exp. Nom contracte 
Import Estimat 
Anual 

000018/2015-CONT Gestió del Servei de manteniment de l’enllumenat públic 359.504,13€ 

000028/2015-CONT 
Adequació parcial de l’edifici annex a la Casa 
Consistorial. Fase I 371.896,93€ 

TOTAL   731.401,06€ 
 

L’import estimat anual dels contractes 2016 sumen un total 3.262.066,54€  
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SEGON.-: NOTIFICAR l’anterior acord al Servei de Responsabilitat Social Corporativa 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, als efectes oportuns.” 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 

 
12. PROMOCIÓ ECONÒMICA. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ADHESIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ AL PROJECTE “CATALUNYA 
REGIÓ EUROPEA DE LA GASTRONOMIA 2016”. EXP. 000012/2016-DES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 

“PRIMER. APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al projecte 
“Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016”, que s’acompanya d’annex 
número 1. 
 
SEGON. Facultar a l’Alcaldessa per a signar quants documents siguin necessaris per 
a porta a terme aquesta adhesió. 
 
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 cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, 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 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 que 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.” 
 
 

13. MERCATS MUNICIPALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL TRASPÀS DE LA 
PARADA NÚM. 7 DEL MERCAT DE MAR. EXP. 000029/2016-DES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre la 
transmissió de la parada núm. 7 del Mercat de Mar. 
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SEGON. Autoritzar el traspàs de la parada núm. 7 del Mercat de Mar a favor del 
senyor amb DNI 30506994R, amb les mateixes condicions que l’anterior 
adjudicatària, i continuant amb la mateixa activitat de  Cansaladeria-Xarcuteria, 
reconeguda pel Reglament de Mercats a l’art. 2, c) de l’Annex 1 en relació als 
Articles de venda, i per la durada establerta pel Reglament de Patrimoni dels ens 
locals de Catalunya. 
 
TERCER. Requerir a l’actual concessionària,  Sra. XXXX, d’acord amb el que es 
disposa a l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de mercats, 
art.7è, punt 2, apartat a, el pagament del 10 % de l’import declarat de 12.750,00€, 
resultant l’import de mil dos-cents setanta-cinc euros (1.275,00€)    
 
QUART. Requerir al senyor XXXX, com a nou concessionari, d’acord amb el que 
disposa l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de mercats, art. 7è, 
punt 1, el pagament del permís de venda, equivalent a l’import resultant de 
multiplicar la quantitat de 206,00€ pels metres lineals de parada (7,42 ml), ascendint 
l’import total a mil cinc-cents vint-i-vuit euros, amb cinquanta-dos cèntims, 
(1.528,52€), així com acceptar complir amb les normes del Reglament dels Mercats 
Municipals i les disposicions de l’Ajuntament que siguin aplicables. 
 
CINQUÈ. D’acord amb l’article 36 del Reglament dels Mercats Municipals, sotmetre 
a condició suspensiva l’eficàcia jurídica de l’apartat segon, fins que s’acrediti el 
compliment de les obligacions anteriors. 
 
SISÈ. 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 cas, o bé directament 
contra aquesta resolució, 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 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 que el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
SETÈ. 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. 
 
VUITÈ.  Es notifica als interessats.” 
 

 
14. PROMOCIÓ ECONÒMICA. APROVACIÓ SI ESCAU, DEL TRASPÀS DE LA 

PARADA NÚM. 38 DEL MERCAT DEL CENTRE. EXP. 000025/2016-DES. 
 



 
 

13 

S’aprova per unanimitat dels assistents 
 

“PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre la 
transmissió de la parada núm. 38 del Mercat del Centre. 
 
SEGON. Autoritzar el traspàs de la parada núm. 38 del Mercat del Centre a favor del 
senyor amb DNI 38455381W, amb les mateixes condicions que l’anterior adjudicatari, i 
continuant amb la mateixa activitat de  peix i marisc, reconeguda pel Reglament de 
Mercats a l’art. 2, a) de l’Annex 1 en relació als Articles de venda, i per la durada 
establerta pel Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 
TERCER. Requerir a l’actual concessionari, TONI ORTIZ PEIXATERS, SL, d’acord 
amb el que es disposa a l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de 
mercats, art.7è, punt 2, apartat a, el pagament del 10 % del l’import del valor de  
referència calculat a raó de 5.633,28€ metre lineal, resultant  l’import de quatre mil set-
cents setanta-u euros, amb trenta nou cèntims (4.771,39€)    
 
QUART. Requerir al senyor XXXX, com a nou concessionari, d’acord amb el que 
disposa l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de mercats, art. 7è, 
punt 1, el pagament del permís de venda, equivalent a l’import resultant de multiplicar 
la quantitat de 206,00€ pels metres lineals de parada (8,47 ml), ascendint l’import total 
a mil set-cents quaranta-quatre euros, amb vuitanta-dos cèntims, (1.744,82€), així com 
acceptar complir amb les normes del Reglament dels Mercats Municipals i les 
disposicions de l’Ajuntament que siguin aplicables. 
 
CINQUÈ. D’acord amb l’article 36 del Reglament dels Mercats Municipals, sotmetre a 
condició suspensiva l’eficàcia jurídica de l’apartat segon, fins que s’acrediti el 
compliment de les obligacions anteriors. 
 
SISÈ. 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 cas, o bé directament contra aquesta 
resolució, 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 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 que el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
SETÈ. 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. 
 
VUITÈ.  Es notifica als interessats.” 
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TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 

 
15. URBANISME. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. EXP. D160216. 
 
És dóna compte de la relació de llicències urbanístiques aprovades per Decret per 
delegació d’Alcaldia. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada Sr. XXXX, per a fer instal·lació interior de gas al 

carrer Urgell, 7 (91/2016) 

2. Sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a obrir rasa d’1 m 
per a connexió de servei de gas al carrer Urgell, 7 (93/2016) 

3. Deixar en suspens la tramitació de la sol·licitud presentada per GAS 
NATURAL SDG, SA, per a obrir una rasa d’1m per a connexió de servei de 
gas a la pujada del Cinto, 2 (83/2016) 

OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per a BORRELL BERNADET, SL, per a adequar 

local comercial destinat a venda de material esportiu i serigrafia, al carrer 
Olesa de Bonesvalls, 1-3 bx. (997/2015) 

2. Sol·licitud presentada per S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS, SA, per a fer 
reforma interior del local destinat a oficina de correus, situat a la plaça de 
les Neus, 11-12 bx. (1/2016) 

 
16. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS 

PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER 
L’INTERESSAT. EXP. CP160216. 

 
Es dóna compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions responsables 
presentades per l’interessat. 
 
OBRES   
 
Primeres ocupacions 
 
1. Comunicació presentada per Sra. XXXX, per a primera ocupació de l’habitatge 

unifamiliar entre mitgeres de PB+1PP, situat al carrer Agricultura, 73B 
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2. Comunicació presentada per GAVRILA SCRIDON, per a primera ocupació de 
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres de PS+PB+1PP, situat al carrer Fes, 33 
(1167/2015) 

 
17. HABITATGE. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 

D’ARRENDAMENT DE L’HABITATGE SITUAT AL CARRER PINTOR MARTÍ 
TORRENTS, NÚM. 8,  4T  3A. EXP. 000427/2015-GES.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Prorrogar el contracte d’arrendament de data 01/07/2002 de l’habitatge 
situat al carrer del Pintor Martí Torrents, núm. 8, 4t pis, 3a porta, per un període de dos 
anys, amb entrada en vigor el 01/07/2015 i data de venciment el 30/06/2017.  
 
SEGON. Facultar a l’Alcaldessa Neus Lloveras Massana per a la signatura de la 
pròrroga del contracte entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Sra. DNI 
38.067.566-J. 
 
TERCER. 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 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. Disposar que com a darrer punt de la part dispositiva es farà constar la 
següent comunicació: 
 
“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 a la Sra. DNI 38.067.566-J fent-li avinent on i 
quan s’haurà de personar per a la signatura de la pròrroga.” 
 

18. HABITATGE. APROVACIÓ SI ESCAU DE CONTRACTE D’ARRENDAMENT 
DE L’HABITATGE SITUAT AL CARRER PINTOR MARTÍ TORRENTS NÚM. 6 
2A PORTA 4A. EXP. 000030/2016-GES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMER. Formalitzar el contracte d’arrendament de l’habitatge situat al Carrer Pintor 
Martí Torrents, 6 2n 4a, per un període de dos anys.  
 
SEGON. Facultar al Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient per a la signatura 
del contracte entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Sr. NIF 47.637.829-E. 
 
TERCER. 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 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 Sr.  NIF 47.637.829-E, fent-li avinent on i quan 
s’haurà de personar per a la signatura del contracte d’arrendament.” 
 

19. HABITATGE. APROVACIÓ SI ESCAU DE L’APLICACIÓ DE LA LLEI 24/2015, 
DEL 29 DE JULIOL, DE MESURES URGENTS PER A AFRONTAR 
L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA 
ENERGÈTICA EN EL CÀLCUL DE LES RENDES DE LLOGUER DELS 
HABITATGES PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DESTINATS A LLOGUER 
SOCIAL. EXP. 000005/2016-HAB. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

“1. Establir a partir de l’1/01/2016 el criteri d’aplicació de la Llei 24/2015, del 29 de 
juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, per al càlcul de la quota de lloguer dels habitatges propietat de 
l’Ajuntament destinats a lloguer social, per a famílies que presenten una situació de 
risc d’exclusió residencial definida en aquesta  Llei, tant per al càlcul de les rendes de 
lloguer dels nous contractes d’arrendament, com les pròrrogues de contractes 
d’arrendament i les revisions de quotes de lloguer que calgui dur a terme. 
 
2. Per a la resta de casos en què la família no es trobi en la situació de risc d’exclusió 
residencial definida a la Llei 24/2015,  es continuarà aplicant el criteri definit 
anteriorment pel concepte de Lloguer just.  
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3. 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 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. 
 
4. 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.” 
 
 

20. HABITATGE. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA RESPOSTA AL RECURS 
POTESTATIU DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER BBVA REFERENT A 
L’HABITATGE SITUAT A L’AVINGUDA BALMES 23, 1R 3A. EXP. 
000052/2015-HAB. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMERO.-  DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por la entidad 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA ante la Junta de Gobierno Local, 
mediante escrito presentado en fecha 2 de noviembre de 2015, de conformidad con el 
informe jurídico del Jefe de los Servicios Jurídicos-Administrativos de Urbanismo y el 
informe del Jefe de Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación, ambos incorporados 
al expediente y que se adjuntan a la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acuerdo a la parte interesada, junto con copia de 
los dos informes emitidos al respecto. 
 
TERCERO.-  DECLARAR que: 
 

- El acto es una resolución, pone fin a la vía administrativa y puede ser 
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
Contencioso-Administrativos de Barcelona en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de la notificación correspondiente. 

- Igualmente, los legitimados activamente pueden interponer cualquier otro 
recurso ajustado a derecho. 
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CUARTO.- 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 los organismos del que dependen. Su servicio es gratuito. Si tienen alguna 
discrepancia en relación a esta resolución, pueden solicitar su intervención, sin que 
ello suspenda los plazos de los recursos correspondientes.” 
 
 
 21. HABITATGE. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA RESPOSTA AL RECURS 

POTESTATIU DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER BBVA REFERENT A 
L’HABITATGE SITUAT A L’AVINGUDA BALMES 23, 3R 2A. EXP. 
000054/2015-HAB. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMERO.-  DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por la entidad 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA ante la Junta de Gobierno Local, 
mediante escrito presentado en fecha 2 de noviembre de 2015, de conformidad con el 
informe jurídico del Jefe de los Servicios Jurídicos-Administrativos de Urbanismo y el 
informe del Jefe de Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación, ambos incorporados 
al expediente y que se adjuntan a la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acuerdo a la parte interesada, junto con copia de 
los dos informes emitidos al respecto. 
 
TERCERO.-  DECLARAR que: 
 

- El acto es una resolución, pone fin a la vía administrativa y puede ser 
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
Contencioso-Administrativos de Barcelona en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de la notificación correspondiente. 

- Igualmente, los legitimados activamente pueden interponer cualquier otro 
recurso ajustado a derecho. 

 
CUARTO.- 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 los organismos del que dependen. Su servicio es gratuito. Si tienen alguna 
discrepancia en relación a esta resolución, pueden solicitar su intervención, sin que 
ello suspenda los plazos de los recursos correspondientes. “  
 
  
 

22. HABITATGE. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA RESPOSTA AL RECURS 
POTESTATIU DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER BBVA REFERENT A 
L’HABITATGE SITUAT A L’AVINGUDA BALMES 23, 1R 2A. EXP. 
000056/2015-HAB. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMERO.-  DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por la entidad 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA ante la Junta de Gobierno Local, 
mediante escrito presentado en fecha 2 de noviembre de 2015, de conformidad con el 
informe jurídico del Jefe de los Servicios Jurídicos-Administrativos de Urbanismo y el 
informe del Jefe de Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación, ambos incorporados 
al expediente y que se adjuntan a la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acuerdo a la parte interesada, junto con copia de 
los dos informes emitidos al respecto. 
 
TERCERO.-  DECLARAR que: 
 

- El acto es una resolución, pone fin a la vía administrativa y puede ser 
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
Contencioso-Administrativos de Barcelona en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de la notificación correspondiente. 

- Igualmente, los legitimados activamente pueden interponer cualquier otro 
recurso ajustado a derecho. 

 
CUARTO.- 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 los organismos del que dependen. Su servicio es gratuito. Si tienen alguna 
discrepancia en relación a esta resolución, pueden solicitar su intervención, sin que 
ello suspenda los plazos de los recursos correspondientes.” 
 
  

23. HABITATGE. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA RESPOSTA AL RECURS 
POTESTATIU DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER BBVA REFERENT A 
L’HABITATGE SITUAT AL CARRER BRUC 37 2N 1A. EXP. 000057/2015-HAB. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMERO.-  DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por la entidad 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA ante la Junta de Gobierno Local, 
mediante escrito presentado en fecha 2 de noviembre de 2015, de conformidad con el 
informe jurídico del Jefe de los Servicios Jurídicos-Administrativos de Urbanismo y el 
informe del Jefe de Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación, ambos incorporados 
al expediente y que se adjuntan a la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acuerdo a la parte interesada, junto con copia de 
los dos informes emitidos al respecto. 
 
TERCERO.-  DECLARAR que: 
 

- El acto es una resolución, pone fin a la vía administrativa y puede ser 
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
Contencioso-Administrativos de Barcelona en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de la notificación correspondiente. 

- Igualmente, los legitimados activamente pueden interponer cualquier otro 
recurso ajustado a derecho. 
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CUARTO.- 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 los organismos del que dependen. Su servicio es gratuito. Si tienen alguna 
discrepancia en relación a esta resolución, pueden solicitar su intervención, sin que 
ello suspenda los plazos de los recursos correspondientes.”   
 
  
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. 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                         Isidre Martí Sardà 
 

 


