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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DEL DIA  6 
D’OCTUBRE DE 2015 

 

Acta núm. 35 

 

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 
 
 

 
Assisteix a la mateixa reunió els Srs. GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ, 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN, i la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL 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 29 DE SETEMBRE  DE 2015. 

 
S’aprova de l’acta de la sessió ordinària del dia 29 de setembre  de 2015. 
 

2. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL RECURS ORDINARI  
219/2015-M2  INTERPOSAT PER LA SUBDELEGACIÓ DEL 
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GOVERN A BARCELONA DAVANT DEL JUTJAT  CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚMERO 17 DE BARCELONA.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 
17 en qualitat d’administració demandada, en el procediment, recurs ordinari 
219/2015-M2 interposat per la SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A 
BARCELONA  de quantia de  4.950, 50 €. 
 
SEGON. Designar el lletrat, Sr. Josep Gascón Castillo (ICAB 33.238)  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. José Manuel Luque Toro 
pel cas de ser necessària la seva intervenció en el procediment. 
 
QUART. Notificar el present Decret al lletrat i procurador designats a l’acord 
Segon i Tercer anteriors, així com a l’Assessora Jurídica de Secretaria General, 
Sra. Marta Da Pena Gómez, als efectes que prestin l’assessorament necessari 
i preparin l’expedient administratiu i la documentació pertinent per a la correcta 
defensa jurídica del lletrat designat.” 
 

3. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ EXP. RECLAMACIÓ 
PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER LA 
SRA. AMB DNI 37 644 312-M, PER LA CAIGUDA AL C. DEL DR. 
FLEMING, NÚM. 40, COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA MANCA DE 
PANOTS. (30/07/2013) . EXP.  000088/2013-REC. 

 
S’acorda per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000088/2013-REC instat per la senyora 
amb DNI 37 644 312-M, pels danys causat en la caiguda soferta al c. del Dr. 
Fleming, núm. 40, com a conseqüència de la manca de panots, en data 
30/07/2013, reclamant com a rescabalament una suma de CINC MIL TRES 
CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (5.313,23€). 
 
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís 
Herrera. 
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Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Donar trasllat a la part interessada del informe del responsable de la 
USM i del present acord. 
 
QUART. 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.” 
 

4. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ EXP. RECLAMACIÓ 
PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER 
LLETRAT ORIOL EDO ARCAS EN REPRESENTACIÓ DE LA SRA. 
AMB DNI 77 110606-R, PELS DANYS PATITS EN LA  CAIGUDA 
SOFERTA AL C. DEL DUC DE LA VICTÒRIA AMB C. DEL RAVAL 
DE SANTA MAGDALENA, COM A CONSEQÜÈNCIA DEL MAL 
ESTAT DE LA VORERA, EN DATA 05/11/2014. EXP.  
000106/2014-REC. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000106/2014-REC instat pel lletrat ORIOL 
EDO ARCAS en representació de la senyora amb DNI 77 110 606-R, pels 
danys patits en la caiguda soferta al c. del Duc de la Victòria amb c. del Raval 
de Santa Magdalena, com a conseqüència del mal estat de la vorera, en data 
05/11/2014, reclamant com a rescabalament una suma de CINC MIL DOS-
CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 
(5.268,58€). 
 
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís 
Herrera. 
 
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Donar trasllat del present acord a la part interessada. 
 
QUART. 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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5. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ EXP. RECLAMACIÓ 

PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER 
LLETRAT JOSEP M. CARRION SERRANO, EN REPRESENTACIÓ 
DE LA SRA. XXX, PER LA CAIGUDA SOFERTA A LA RBLA. 
PRINCIPAL, COM A CONSEQÜÈNCIA D’ENSOPEGAR AMB UNA 
PILONA, EN DATA 01/10/2013. EXP.  000085/2014-REC. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000085/2014-REC, instat pel lletrat JOSEP 
M. CARRION SERRANO en representació de la senyora XXX, per la caiguda 
soferta a la Rbla. Principal, a l’alçada de l’establiment “Massimo Dutti”, com a 
conseqüència d’ensopegar amb una pilona, en data 01/10/2013, reclamant com 
a rescabalament una suma de DISSET MIL SIS CENTS SETZE EUROS AMB 
NORANTA-DOS CÈNTIMS (17.616,92€), més els interessos legals 
corresponents. 
 
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient a la senyora M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient a la senyora María José Anguís 
Herrera. 
 
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Donar trasllat a la part interessada del present acord i de l’informe 
del Responsable de la USM de data 13/01/2015. 
 
QUART. 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.” 
 

6. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ EXP. RECLAMACIÓ 
PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PEL 
LLETRAT EDUARD CALABRIA MARIMON, EN REPRESENTACIÓ 
DEL SR. AMB DNI 49 881 443-D, PER LA CAIGUDA EN 
BICICLETA PATIDA AL C. DE L’HAVANA, A CAUSA DE 
L’EXISTÈNCIA D’UN SOT A AL VIA, EN DATA 07/02/2015. EXP.  
000022/2015-REC. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000022/2015-REC, instat pel lletrat 
EDUARD CALABRIA MARIMON, en representació del senyor amb DNI 49 881 
443-D, per la caiguda en bicicleta patida al c. de l’Havana, a causa de 
l’existència d’un sot a la via, en data 07/02/2015. 
 
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís 
Herrera. 
 
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Donar trasllat del present acord a la part interessada. 
 
QUART. Sol·licitar a la part reclamant, que aporti la documentació acreditativa 
dels danys reclamats, per tal de valorar la reclamació. 
 
CINQUÈ. 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.” 

 
7. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ EXP. RECLAMACIÓ 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER LLETRAT 
JOSEP M. CARRION SERRANO, EN REPRESENTACIÓ DE LA  
COM. PROPIETARIS PÀRKING C. HAVANA, 20, PELS DANYS 
CAUSATS PER FILTRACIONS D’AIGUA  L’APARCAMENT 
SUBTERRANI CORRESPONENT A LA COMUNITAT RECLAMANT 
A LA PL. D’ENRIC CRISTOFOL RICART, DES DE LA DATA DEL 
07/07/2014. EXP.  000003/2015-REC. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. XXXXX, instat pel lletrat JOSEP M. 
CARRION SERRANO, en representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS 
DEL PÀRKING DEL C. HAVANA, 20, pels danys causats per filtracions d’aigua 
l’aparcament subterrani corresponent a la Comunitat reclamant a la Pl. d’Enric 
Cristòfol Ricart, des de la data del 07/07/2014. reclamant com a rescabalament 
una suma de TRES-CENTS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (300,22€) 
més els interessos legals que corresponguin. 
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SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís 
Herrera. 
 
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Donar trasllat a la part interessada del present acord i de l’informe 
del cap de Sanejament de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú de 
data 11/03/2015. 
 
QUART. 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.” 
 

8. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ EXP. RECLAMACIÓ 
PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER LA 
SRA. AMB DNI 38 456 645-R, PER LA CAIGUDA PATIDA AL 
PTGE. DE LA CARRERADA, S/N, COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA 
MANCA DE PANOTS A LA VORERA, EN DATA 17/02/2015. EXP.  
000011/2014-REC. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000011/2014-REC, instat per la senyora 
amb DNI 38 456 645-R, pels danys soferts en la caiguda patida al Ptge. 
Carrerada, s/n, com a conseqüència de la manca de panots a la vorera, en data 
17/02/2014. 
 
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís 
Herrera. 
 
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Donar trasllat del present acord a la part interessada. 
 
QUART. 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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9.  SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ EXP. RECLAMACIÓ 

PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER LA 
SRA.  AMB DNI 17 637 476-H, PER LA CAIGUDA SOFERTA A 
L’AV. DE  FRANCESC MACIÀ,  NÚM. 147, COM A 
CONSEQÜÈNCIA DE L’ESTAT DEL PAVIMENT AL VOLTANT 
D’UNA TAPA DE REGISTRE DEL GAS, EN DATA 15/10/2014. 
EXP.  000097/2014-REC. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000097/2014-REC, instat per la Sra. amb 
DNI 17 637 476-H, per la caiguda soferta a l’av. de Francesc Macià, núm. 147, 
com a conseqüència de l’estat del paviment al voltant d’una tapa de registre del 
gas, en data 15/10/2014. 
 
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís 
Herrera. 
 
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Donar trasllat del present acord a la part interessada. 
 
QUART. Sol·licitar a la part reclamant, que aporti la documentació acreditativa 
dels danys reclamats, per tal de valorar la reclamació. 
 
CINQUÈ. 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. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ DE EXP. 
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PER LA LLETRADA JUDITH ALCALDE ORDAX, EN 
REPRESENTACIÓ DEL SR. AMB DNI 52 219 502-A, PELS DANYS 
PER AIGUA A L’ESTABLIMENT “PUNT DOLÇ” DEL C. DE SANT 
GREGORI, NÚM. 2, A CAUSA DE LA NETEJA DE FAÇANA 
REALITZADA EN DATA 13/02/2015. EXP.  000021/2015-REC. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000021/2015-REC, instat per la lletrada 
JUDITH ALCALDE ORDAX, en representació del senyor amb DNI 52 219 502-
A, pels danys per aigua l’establiment “PUNT DOLÇ” del c. de Sant Gregori, 
núm. 2, a causa de la neteja de façana realitzada en data 13/02/2015, 
reclamant com a rescabalament una suma de QUATRE MIL DOS-CENTS 
SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (4.279,75€). 
 
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís 
Herrera. 
 
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Donar trasllat de l’informe del tècnic responsable de Residus i Neteja 
viària i del present acord a la part interessada. 
 
QUART. Concedir a la part reclamant un 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. 
 
CINQUÈ. Donar trasllat de l’acord d’incoació i de l’informe del tècnic 
responsable de Residus i Neteja Viària a l’empresa VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A., per tal que en el termini de 15 dies, a comptar 
des de la notificació de la present resolució, perquè comparegui a l’expedient, 
efectuï al·legacions, i aporti la documentació que consideri pertinent i/o 
proposar la prova que requereixi en defensa dels seus interessos.” 
 

11. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ EXP. RECLAMACIÓ 
PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER LA 
LLETRADA LAURA BARBERÀ BATLLÓ EN REPRESENTACIÓ 
DEL SR. AMB DNI 48 094 889-A, PEL DANYS MORALS I 
MATERIALS, COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SEVA 
MATRICULACIÓ AL PRIMER CURS DE FORMACIÓ BÀSICA DE 
LA LLICÈNCIA DE MANTENIMENTS D’AERONAUS (CATEGORIA 
B.1.1.) EN L’EFAV, EN DATA 15 DE SETEMBRE DE 2014. EXP.  
000086/2015-REC. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000086/2015-REC, instat per la lletrada 
LAURA BARBERÀ BATLLÓ en representació del senyor amb DNI 48 094 889-
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A, pels danys morals i materials, com a conseqüència de la seva matriculació al 
primer curs de Formació Bàsica de la Llicència de Manteniments d’Aeronaus 
(categoria B.1.1.) en l’EFAV, en data 15 de setembre de 2014. Reclamant com 
a rescabalament una suma de CINC MIL CENT VINT-I-SET EUROS AMB 
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (5.127,58€). 
 
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís 
Herrera. 
 
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Donar trasllat del present acord a la part interessada. 
 
QUART. 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.” 
 

12. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ EXP. RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER LA 
LLETRADA ANA DE VEHI TORNA, EN REPRESENTACIÓ DE LA 
SRA. AMB DNI 37 107 902-R, PELS DANYS OCASIONATS PER 
LA CAIGUDA SOFERTA A LA PL. DELS COLS, PEL MAL ESTAT 
DE LA VORERA, EN DATA 26/07/2013. EXP.  000024/2014-REC. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 0000224/2014-REC, instat per la lletrada 
ANA DE VEHI TORNA, en representació de la senyora amb DNI 37 107 902-R, 
pels danys ocasionats per la caiguda soferta a la Pl. de les Cols (davant 
l’establiment Victòria Salvador Perruquers), pel mal estat de la vorera, en data 
26/07/2013. Reclamant com a rescabalament una suma de SEIXANTA MIL 
CENT SETANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (60.177,11€). 
 
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís 
Herrera. 
 
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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TERCER. Donar trasllat del present acord i de l’informe tècnic del responsable 
de l’USM a la part interessada. 
 
QUART. 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. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ EXP. RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER 
L’ADVOCAT JUAN ANTONIO DE LEMUS OTERO EN 
REPRESENTACIÓ DEL SR. AMB DNI 38 080 631-Z, (BAR PLAÇA 
VILANOVA, SCP), PELS DANYS PATITS DIT ESTABLIMENT 
UBICAT A L’INTERIOR DEL MERCAT MUNICIPAL  A LA PL. DE 
SOLER I CARBONELL, COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ENTRADA 
D’AIGUA PRODUÏDA DURANT LES ABUNDANTS PLUGES, EN 
DATA 07/07/2014. EXP.  000014/2015-REC. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000014/2015-REC, instat per l’advocat 
JUAN ANTONIO DE LEMUS OTERO en representació del senyor amb DNI 38 
080 631-Z, actuant en nom i representació del BAR PLAÇA VILANOVA, SCP, 
pels danys patits dit establiment ubicat a l’interior del Mercat Municipal a la Pl. 
de Soler i Carbonell, com a conseqüència de l’entrada d’aigua produïda durant 
les abundants pluges, en data 07/07/2014, reclamant com a rescabalament una 
suma de MIL NOU-CENTS DINOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS 
(1.919,12€). 
 
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís 
Herrera. 
 
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Donar trasllat de l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, i del 
present acord a la part interessada. 
 
QUART. 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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14. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ EXP. RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER LA SRA. 
AMB DNI 52 217 978-C, EN REPRESENTACIÓ DE CARNISERIA 
FELIX, PELS DANYS OCASIONATS A LA PARADA NÚM. 6 DEL 
MERCAT MUNICIPAL A LA PL. DE SOLER I CARBONELL, COM 
A CONSEQÜÈNCIA DE L’ENTRADA D’AIGUA PRODUÏDA PER 
LES ABUNDANTS PLUGES, EN DATA 07/07/2014. EXP.  
000070/2014-REC. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000070/2014-REC, instat per la senyora 
amb DNI 52 217 978-C, en representació de CARNISERIA FELIX, pels danys 
ocasionats a la parada núm. 6 del Mercat Municipal a la PL. SOLER I 
CARBONELL, com a conseqüència de l’entrada d’aigua produïda per les 
abundants pluges, en data 07/07/2014, reclamant com a rescabalament una 
suma de QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS 
(436,21€). 
 
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís 
Herrera. 
 
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Donar trasllat de l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, i del 
present acord a la part interessada. 
 
QUART. 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.” 
 

15. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ DE EXP. 
RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT 
PER FIATC MUTUA DE SEGUROS PELS DANYS CAUSATS A LA 
PARADA NÚMERO 8 DEL MERCAT MUNICIPAL A LA PL. DE 
SOLER I CARBONELL, COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ENTRADA 
D’AIGUA DE LES ABUNDANTS PLUGES, EN DATA 07/07/2014. 
EXP.  000068/2014-REC. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000068/2014-REC, instat per FIATC 
MUTUA DE SEGUROS pels danys causats a la parada número 8 del Mercat 
Municipal a la Pl. de Soler I Carbonell, com a conseqüència de l’entrada d’aigua 
per l’entrada d’aigua de les abundants pluges, en data 07/07/2014, reclamant 
com a rescabalament una suma de MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS 
EUROS (1.452,00€). 
 
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís 
Herrera. 
 
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Donar trasllat de l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, i del 
present acord a la part interessada. 
 
QUART. 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.” 
 

16. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ EXP. RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER LA SRA. 
AMB DNI 52 216 911-B, PELS DANYS PATITS A LA PARADA 
NÚM. 69-70 DEL MERCAT MUNICIPAL A LA PL. DE SOLER I 
CARBONELL, COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ENTRADA D’AIGUA 
PRODUÏDA EL 07/07/2014. EXP.  000069/2014-REC. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000069/2014-REC, instat per la senyora 
amb DNI 52 216 911B, pels danys patits a la parada núm. 69-70 del Mercat 
Municipal a la Pl. de Soler I Carbonell, com a conseqüència de l’entrada d’aigua 
produïda el  07/07/2014, reclamant com a rescabalament una suma de SET-
CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS 
(774,79€). 
 
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la Sra. M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís 
Herrera. 
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Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Donar trasllat de l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, i del 
present acord a la part interessada. 
 
QUART. 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.” 
 

17. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ EXP. RECLAMACIÓ 
PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PEL 
 LLETRAT JOSEP ANTON VALLÈS COBACHO, EN 
REPRESENTACIÓ DE LA SRA. AMB DNI 35 014 502-S, PELS 
DANYS PATITS A LES DUTXES DE LA PLATJA DE RIBES 
ROGES, QUAN VA CEDIR UNA FUSTA DE LA PASSAREL·LA, EN 
DATA 13/09/2014. EXP.  000080/2014-REC. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000080/2014-REC, instat pel lletrat JOSEP 
ANTON VALLÈS COBACHO, en representació de la senyora amb DNI 35 014 
502-S, pels danys patits a les dutxes de la Platja de Ribes Roges, quan va 
cedir una fusta de la passarel·la, en data 13/09/2014, reclamant com a 
rescabalament una suma de VUIT MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS 
AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (8.575,32€). 
 
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís 
Herrera. 
 
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Donar trasllat de l’informe del tècnic especialista de Serveis Viaris, i 
del present acord a la part interessada. 
 
QUART. Aportar la identificació del testimoni. 
 
CINQUÈ. 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 
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al·legacions, documents o informacions que estimi convenient al seu dret i 
proposi quantes proves siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.” 

 
18. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ EXP. RECLAMACIÓ 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER LA 
LLETRADA MARIA JOSÉ RABASSO ÁLVAREZ EN 
REPRESENTACIÓ DE FENIX DIRECTO, S.A. I DEL SR. AMB DNI 
52 428 264-V, PER L’ACCIDENT  PATIT AMB LA MOTOCICLETA 
YAMAHA AMB MATRÍCULA 7753-DND A LA RDA. 
IBÈRICA, NÚM.  97, COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’EXISTÈNCIA 
D’UNA TACA D’OLI A LA CALÇADA MULLADA PER LA PLUJA, 
EN DATA 16/08/2015. EXP.  00038/2015-REC. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000038/2015-REC, instat per la lletrada 
MARIA JOSE RABASSO ALVAREZ en representació de FENIX DIRECTO, 
S.A. i del senyor amb DNI 52 428 264-V, per l’accident patit amb la motocicleta 
YAMAHA amb matrícula 7753-DND a la Rda. Ibèrica, núm. 97, com a 
conseqüència de l’existència d’una taca d’oli a la calçada mullada per la pluja, 
en data 16/08/2015. Reclamant com a rescabalament una suma de DOS MIL 
DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (2.299,17€). 
 
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís 
Herrera. 
 
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Donar trasllat de l’informe del tècnic responsable de Residus i Neteja 
viària, i del present acord a la part interessada. 
 
QUART. 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.” 
 

19. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ EXPEDIENT 
RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT 
PEL LLETRAT CARLOS PÉREZ ORTIZ, EN REPRESENTACIÓ DE 
LA SRA. AMB DNI 43 511 960-P, PELS DANYS CAUSATS PER 
L’ACCIDENT AMB LA MOTOCICLETA SUZUKI MATRÍCULA 9790-
GMW, A LA RBLA. D’ARNAU DE VILANOVA, QUAN VA 
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RELLISCAR AMB EL PAVIMENT MULLAT I LA PINTURA D’UN 
PAS DE VIANANTS, EN DATA 19/12/2013. EXP.  000095/2014-
REC. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000095/2014-REC, instat pel lletrat 
CARLOS PEREZ ORTIZ, en representació de la senyora amb DNI 43 511 960-
P, pels danys causats per l’accident amb la motocicleta SUZUKI matrícula 
9790-GMW, a la Rbla. d’Arnau de Vilanova, quan va relliscar amb el paviment 
mullat i la pintura d’un pas de vianants, en data 19/12/2013, reclamant com a 
rescabalament una suma de CINC MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB 
SEIXANTA-SET CÈNTIMS (5.370,57-€). 
 
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís 
Herrera. 
 
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Donar trasllat de l’informe del tècnic de Mobilitat de data 09 de febrer 
de 2015, i del present acord a la part interessada. 
 
QUART. 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.” 
 

20. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ EXP. RECLAMACIÓ 
PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER LA 
SRA. AMB DNI 52 425 433-S, PER LA CAIGUDA SOFERTA AL C. 
DEL GAS, NÚM.  16, COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA NETEJA 
VIÀRIA, EN DATA 28/01/2015. EXP.  000017/2015-REC. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm.000017/2015-REC, instat per la senyora 
DNI 52 425 433-S, pels danys la caiguda soferta al c. del Gas, núm. 16, com a 
conseqüència dels treballs de la neteja viària, en data 28/01/2015., reclamant 
com a rescabalament una suma de QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS 
AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (431,87€). 
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SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís 
Herrera. 
 
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Donar trasllat de l’informe del tècnic responsable de Residus i Neteja 
viària de data 02 de febrer de 2015, i del present acord a la part interessada. 
 
QUART. 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.” 
 

21. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ EXP. RECLAMACIÓ 
PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PEL SR. 
AMB DNI 47 633 018-H, PELS DANYS CAUSATS AL SEU 
VEHICLE HONDA SCOOPY AMB MATRÍCULA B-6570-
OC,   OCASIONATS PER UNA CARROSSA DE LA CAVALCADA 
DE REIS, EN DATA 05/01/2015. EXP.  000032/2015-REC. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000032/2015-REC, instat pel Sr. amb DNI 
47 633 018-H, pels danys causats al seu vehicle HONDA SCOOPY amb 
matrícula B-6570-OC, ocasionats per una carrossa de la Cavalcada de Reis, en 
data 05/01/2015 , reclamant com a rescabalament una suma de TRES-CENTS 
SETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS (316,09€). 
 
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient a la Sra. M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís 
Herrera. 
 
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Donar trasllat del present acord a la part interessada. 
 
QUART. 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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22. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ EXP. RECLAMACIÓ 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER LA SRA. 
AMB DNI 47 630 311-W I DE REPARACIONES Y 
MANTENIMIENTOS, S.C.P., PELS DANYS CAUSATS A 
L’ACCIDENT PATIT AMB EL VEHICLE SUZUKI VITARA AMB 
MATRÍCULA 8164-DKH, AL C. DE LA UNIÓ AMB C. DE SANTA 
EULÀLIA, COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ESTAT DE LA VIA 
DESPRÉS DE LA NETEJA VIÀRIA REALITZADA, EN DATA 
04/03/2014. EXP.  000075/2015-REC. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000075/2014-REC, instat pel lletrat 
CARLOS PEREZ ORTIZ en representació de la senyora amb DNI 47 630 311-
W i de REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS, S.C.P., pels danys causats a 
l’accident patit amb el vehicle SUZUKI VITARA amb matrícula 8164-DKH, al c. 
de la Unió amb c. de Santa Eulàlia, com a conseqüència de l’estat de la via 
després de la neteja viària realitzada, en data 04/03/2014, reclamant com a 
rescabalament una suma de SIS MIL CINC-ENTS SETANTA-VUIT EUROS 
AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (6.578,39€). 
 
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient la senyora M. Dolors Moyano 
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient la senyora María José Anguís 
Herrera. 
 
Aquests nomenaments poden ser recusats d’acord amb el que preveu l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Donar trasllat dels informes del tècnic responsable de Residus i 
Neteja viària i de l’informe d’investigació d’accident de la Policia Local de 
Vilanova i la Geltrú, així com del present acord a la part interessada. 
 
QUART. 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.” 
 

23. UNITAT GESTIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, 
SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA DEL CODI 
DE CONSUM DE CATALUNYA I DISCIPLINA DE MERCAT. NÚM. 
EXP.: 000283/2014-UES. 
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S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMERO.  DESESTIMAR les alegaciones presentadas por JAZZ TELECOM 
S.A.U, por lo que a la petición archivo del expediente sancionador se refiere.  
 
SEGUNDO.  REBAJAR LA  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN PRINCIPAL DE 
1.500 euros e IMPONER  una sanción de seiscientos  euros (600 €) a JAZZ 
TELECOM S.A.U., con  NIF/ DNI A-8185601-5. 
 
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.” 

 
24.  UNITAT GESTIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, 

SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA DEL CODI 
DE CONSUM DE CATALUNYA. NÚM. EXP.: 000286/2014-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.   IMPOSAR la sanció de CINC-CENTS EUROS (500€) a GRANIER 
PANS, NIF: B-6566213-2, per contravenir el què es disposa a l’article 221-4 del 
Codi de Consum de Catalunya. 
 
SEGON.  Amb la finalitat de satisfer l’import esmentat, s’adjunta carta de 
pagament, per tal de poder-lo fer efectiu en qualsevol de les entitats que hi 
apareixen en el revers, així com procedir al seu ingrés al compte bancari 
establert en el mateix, essent el termini final de pagament la data que hi consta 
en aquest document adjunt. En cas de no fer-ho aquesta quantia serà exigida 
per via executiva sense perjudici dels recàrrecs i interessos corresponents. 
 
TERCER.  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.” 
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25. UNITAT GESTIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, 
SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE LA NORMATIVA EN 
MATÈRIA DE CONSUM I DISCIPLINA DE MERCAT. NÚM. EXP.: 
000221/2014-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.  Estimar les al·legacions a DYN FORMACIÓ, SL, pels càrrecs 
imputats, i procedir a l’arxiu definitiu de l’expedient sancionador.  
 
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.”  
 

26. UNITAT GESTIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, 
SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE LA NORMATIVA EN 
MATÈRIA DE CONSUM I DISCIPLINA DE MERCAT. NÚM. EXP.: 
000239/2014-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMERO.  IMPONER  una sanción de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €) a 
THE PHONE HOUSE, S.L.U., con NIF: B8184620-6, 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.” 
 

27. UNITAT GESTIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, 
SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE LA NORMATIVA EN 
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MATÈRIA DE CONSUM I DISCIPLINA DE MERCAT. NÚM. EXP.: 
000302/2014-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMERO.   IMPONER  una sanción de 2.000€ (DOS MIL EUROS) por los 
cargos imputados  al BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA, con NIF: A2800072-7. 
 
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.” 
 

28. UNITAT GESTIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, 
SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE LA NORMATIVA EN 
MATÈRIA DE CONSUM I DISCIPLINA DE MERCAT. NÚM. EXP.: 
000310/2014-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMERO.  Estimar las alegaciones presentadas por TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA, SA, con NIF: A7892312-5, y proceder al ARCHIVO del expediente 
sancionador núm. 000310/2014-UES. 
 
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.” 
 

29. UNITAT GESTIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, 
SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE LA NORMATIVA EN 
MATÈRIA DE CONSUM I DISCIPLINA DE MERCAT. NÚM. EXP.: 
000308/2014-UES. 
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S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMERO.  DESESTIMAR les alegaciones presentadas a la propuesta de 
resolución.   
 
SEGUNDO. IMPONER  una sanción de dos mil  euros (2.000 €) a BANKIA, SA, 
S.A.U. NIF: A1401034-2  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.” 
 

30. UNITAT GESTIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, 
SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE LA NORMATIVA EN 
MATÈRIA DE CONSUM I DISCIPLINA DE MERCAT. NÚM. EXP.: 
000224/2014-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMERO.  DESESTIMAR les alegaciones presentadas por ORANGE 
ESPAGNE, SAU, por lo que a la petición archivo del expediente sancionador se 
refiere.  
 
SEGUNDO. IMPONER  una sanción de 400€ (CUATROCIENTOS EUROS) 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 
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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.” 
 

31. UNITAT GESTIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, 
SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE 
REPOSICIÓ INTERPOSAT PER THE PHONE HOUSE S.L.U., 
CONTRA LA RESOLUCIÓ PER DECRET DE DATA 20 DE GENER 
DE 2014. NÚM. EXP.: 000068/2014-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.  DESESTIMAR les al·legacions presentades per THE PHONE 
HOUSE, S.L.U., a la resolució de l’expedient 000068/2014-UES del Decret del 
regidor delegat data 20 de gener de 2015. 
 
SEGON.  Comunicar el contingut d’aquest Acord a l’interessat, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen.”  
 

32. UNITAT GESTIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, 
SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA DEL CODI 
DE CONSUM DE CATALUNYA I DISCIPLINA DE MERCAT. NÚM. 
EXP.: 000222/2014-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMERO. IMPONER una sanción de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €) 
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U, con NIF: A80907397 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. 
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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.” 
 

33. UNITAT GESTIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, 
SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA DEL CODI 
DE CONSUM DE CATALUNYA I DISCIPLINA DE MERCAT. NÚM. 
EXP.: 000236/2014-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMERO.  DESESTIMAR las alegaciones presentadas por el representante 
de LABORATORIO LUCAS NICOLÁS, S.L., con C.I.F. B-81698144.  
 
SEGUNDO. IMPONER  una sanción de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €) a 
LABORATORIO LUCAS NICOLÁS, S.L., con C.I.F. B-81698144  por 
contradecir lo que dispone el articulo 331-6 c) en relación con el 321.4.2  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.” 
 

34. UNITAT GESTIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, 
SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE NO DONAR RESPOSTA A 
LA RECLAMACIÓ INTERPOSADA PEL CONSUMIDOR.  NÚM. 
EXP.:000073/2014-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.  Estimar les al·legacions presentades per JAZZ TELECOM, S.AU.  
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SEGON.  Arxivar l’expedient sancionador sense imposició de sanció. 
 
TERCER.  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.” 
 

35. UNITAT GESTIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, 
SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA DEL CODI 
DE CONSUM DE CATALUNYA I DISCIPLINA DE MERCAT. NÚM. 
EXP.: 000305/2014-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMERO. ESTIMAR les alegaciones presentadas por EUROP ASSISTANCE 
SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION, SA, por lo que a la petición archivo 
del expediente sancionador se refiere.  
 
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.” 
 

36. UNITAT GESTIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, 
SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DEL CODI DE CONSUM DE 
CATALUNYA. NÚM. EXP.: 000300/2014-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.  DESESTIMAR les al·legacions presentades per ENDESA 
ENERGIA, SAU. 
 
SEGON.  IMPOSAR la sanció de SIS-CENTS EUROS (600 €) a ENDESA 
ENERGIA, SAU NIF/ DNI: A8194807-7 .  
 
TERCER.  Amb la finalitat de satisfer l’import esmentat, s’adjunta carta de 
pagament, per tal de poder-lo fer efectiu en qualsevol de les entitats que hi 
apareixen en el revers, així com procedir al seu ingrés al compte bancari 
establert en el mateix, essent el termini final de pagament la data que hi consta 
en aquest document adjunt. En cas de no fer-ho aquesta quantia serà exigida 
per via executiva sense perjudici dels recàrrecs i interessos corresponents. 
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QUART.  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.” 
 

37. UNITAT GESTIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, 
SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE CODI DE CONSUM DE 
CATALUNYA. NÚM. EXP.: 000071/2015-UES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER.      Arxivar definitivament el expedient sancionador.  
 
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.” 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

38. TRESORERIA. DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE L’ADJUDICACIÓ 
D’UN CONTRACTE DE SERVEIS PER A ACTUALITZAR DADES 
CADASTRALS DEL MUNICIPI A L’EMPRESA PISAN, SL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar de nul·litat de l’acord de 15 de novembre de 2011 la Junta 
de Govern Local de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú d’adjudicació a la 
societat PISAN, SL, dels treballs d’actualització de les dades cadastrals del 
municipi, per concorre la causa de nul·litat de l’article 62.1.e) de la Llei de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu 
Comú.  
 
SEGON. Notificar l’anterior acord a la societat interessada.” 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 

39. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. 
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL TRASPÀS I CANVI D’ACTIVITAT 
DE LA PARADA NÚM. 65 DEL MERCAT DEL CENTRE. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament de mercats municipals, 
sobre la transmissió de la parada núm. 65 del Mercat del Centre. 
 
SEGON. Autoritzar el traspàs de la parada núm. 65 del mercat del Centre a 
favor de la Sra. amb NIE: Y2208933G, amb les mateixes condicions que 
l’anterior adjudicatària, i efectuant el canvi d’activitat de fruita i verdura per 
formatgeria, derivats i delicatessen de formatges, reconeguda pel Reglament 
de Mercats a l’art. 2 de l’annex 1 en relació als articles de venda, per la durada 
establerta pel Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 
TERCER. Requerir l’actual concessionària, amb DNI 37 621 548B, d’acord amb 
el que es disposa a l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de 
mercats, art. 7è, punt, apartat a, el pagament del 10% de l’import de referència, 
a raó de 5.633,28€ per metre lineal, resultant l’import de DOS MIL TRES-
CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (2.337,81€). 
 
QUART. Requerir la Sra. amb NIE: Y2208933G, com a nova concessionària 
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 202,00€ pels metres 
lineals de parada (4,15 ml) ascendint l’import total a VUIT-CENTS TRENTA-
VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (838,30€).  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 de Mercats municipals, 
sotmetre a condició suspensiva l’eficàcia jurídica de l’apartat segon, fins que 
s’acrediti el compliment de les obligacions anteriors. 
 
SISÈ. Es notifica als interessats.” 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 

 
40. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER 

METEORIT, CB, PER A REFORMAR I CANVIAR L’ÚS DE 
L’HABITATGE DE LA PLANTA BAIXA I CONVERTIR-LO EN 
LOCAL COMERCIAL, A LA   RAMBLA DE LA PAU, NÚM. 25. 
(871/2015) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per  METEORIT, CB, E6081869-7, per a  fer reforma i canviar l’ús 
de l'habitatge de la planta baixa i convertir-lo en local comercial, situat a la 
rambla de la Pau, núm. 25,  (Exp.000871/2015-OBR), d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 



 
 
 

27 

 
41. URBANISME. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 

URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ 
D’ALCALDIA  (D151006) 

 
Es dóna compte de les llicències urbanístiques aprovades per decret per 
delegació d’alcaldia  (d151006 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per a reparar esquerda al fons de la piscina, al carrer de 

les  Magnòlies, núm. 17. (833/2015) 
 
2. Sol·licitud presentada per a reparar balcons a la façana del carrer dels 

Garrofers, núm. 11. (847/20015) 
 
3. Sol·licitud presentada per a pintar la façana al carrer de la Llibertat, núm. 63. 

(884/2015) 
 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
  
1. Sol·licitud presentada per  PATANJALI, SL, per a instal·lar magatzem amb taller 

de confecció de roba, al carrer de la Masia Notari, núm. 17, bxs.11. (841/2015) 
 
2. Sol·licitud presentada per DOBLE G, SCP, per a canviar parquet, reparar els 

banys, canviar il·luminació i pintar local destinat a bar, a la rambla Principal, 
núm. 68, bxs. (870/2015) 

 
3. Sol·licitud presentada per a instal·lar rètol a local comercial, situat al carrer del 

Doctor Zamenhof, núm. 22, bxs. 1a. (835/2015) 
 
4. Sol·licitud presentada per a adequació de local per a bar, al carrer de Menéndez 

y Pelayo, núm. 11, bxs. 2a. (483/2015) 
 
42. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 

COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES 
PRESENTADES PER L’INTERESSAT (CP151006) 

 
Es dóna compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions 
responsables presentades per l’interessat. 

OBRES   
 
Obres menors 
 
1. Declaració responsable presentada per TELEFÒNICA, per a fer canalització al 

carrer de l’Ordi, núm. 1. (806/2015) 
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ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Declaració responsable per instal·lar un despatx d’advocats a la plaça de Beatriu 

Claramunt, núm. 1, bxs. 2a. (324/15) 
 
REPAR 
 
1. Règim de comunicació presentat per RTET CASABLANCA VILANOVA, SCP, 

per canviar de nom un bar restaurant a la plaça de Beatriu de Claramunt, núm. 
2, bxs. dreta. (252/15) 

 
2. Règim de comunicació presentat per CLAVEDEFA, SCP, per canviar de nom un 

bar restaurant a la plaça de Pau Casals, núm. 4, bxs. (277/15) 
 
3. Règim de comunicació presentat per ESTO ES UNA MASA, SL, per instal·lar 

una activitat de venda de pa i pastisseria amb degustació (bar) al carrer del Pare 
Garí, núm. 5, bxs. esq. (312/2013) 

 
LPCAA 
 
1. Règim de comunicació presentat per VODAFONE, SAU, per instal·lar una 

instal·lació d’equipament de telecomunicacions (instal·lació d’antena) a la rambla 
Principal, núm. 88. (269/15) 

  
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. 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

43. CONVIVÈNCIA I EQUITAT. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES 
NORMES REGULADORES PER PARTICIPAR EN EL PROJECTE 
“DONES ARTESANES” EN EL MARC DEL MERCAT 
D’ARTESANIA D’ELABORACIÓ PRÒPIA I DE PRODUCTES PER 
A PETIT REGAL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMER. Aprovar les normes reguladores per participar en el projecte “Dones 
artesanes” en el marc del mercat d’artesania d’elaboració pròpia i de petit regal, 
segons el text que s’adjunta i s’incorpora en aquest acord. 

 
SEGON. Destinar la quantitat de 800 € (VUIT-CENTS EUROS)  al 
desenvolupament del projecte a càrrec de la partida Gestió Diversitat 
08,3273,2279901, del pressupost corresponent a l’any 2015, es gestionarà com 
a pagaments a justificar a nom de l’habilitada Núria Illa, Cap de Servei de 
Convivència i Equitat.” 
 

44. ESPORTS. PROPOSTA D’INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA 
MUNICIPALITZACIÓ DELS SERVEIS DE LES CONSERGERIES 
DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Iniciar l’estudi per a la municipalització del Servei de les 
consergeries de les instal·lacions esportives municipals requerint els següents 
informes, en un termini no superior a quinze dies: 
 
I. Al cap de Recursos Humans, Informe jurídic respecte a : 

 
a) L’eventual obligatorietat de subrogació del personal del servei en cas de 

municipalització. 
b) Tant en la situació d’obligatorietat de la subrogació com en el cas 

contrari, quantificació dels costos anuals de la contractació del personal 
en cas de subrogació. 

c) Efectuar pronunciament, també sobre la viabilitat de la incorporació del 
personal a la plantilla municipal, ateses les limitacions legals respecte al 
Capítol I actuals. 

 
II. Al cap del Servei d’Esports, per tal de redactar un informe econòmic 

respecte a les conseqüències de la subrogació, en contraposició amb la 
situació actual i amb la contractació mitjançant concurs del servei. 

 
III. A la vista dels anteriors informes, i en un termini no superior a deu dies des 

de la seva recepció, requerir l’Interventor i el Secretari municipal per a que 
redactin Informe conjunt de Secretaria i Intervenció, respecte al procediment 
a seguir i la repercussió econòmica total de l’operació. 

 
SEGON. Notificar la present resolució als òrgans de representació dels 
treballadors. 
 
TERCER. Traslladar al cap de recursos humans, al Cap del Servei d’Esports i 
al Secretari i l’Interventor els presents acords. 
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QUART. Declarar que: 

- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 
impugnat separadament.  

 
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre 

recurs ajustat a dret. 
 
CINQUÈ. “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” 

 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 

45. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. 
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD PER ESTABLIR ELS DOS 
DIES ADDICIONALS AL CALENDARI D’OBERTURA DELS 
ESTABLIMENTS COMERCIALS PER A L’ANY 2016. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Establir com els dos dies festius addicionals d’obertura 
d’establiments comercials autoritzada en el terme de Vilanova i la Geltrú: el 10 
de juliol i el 13 de novembre de 2016. 
 
SEGON. Comunicar aquesta resolució a la Direcció General de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i Ocupació per la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a les associacions de 
comerciants de la ciutat.” 
 

46.  PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. 
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ 
REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER ACORD DE 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 19 DE MAIG DE 2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’Associació Tot Comerç regulador de la subvenció atorgada per acord de la 
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Junta de Govern Local del dia 19 de maig de 2015 que s’incorpora a aquesta 
proposta com a annex. 
 
SEGON. Facultar l’Alcaldessa i el regidor de Promoció Econòmica i Projecció 
Exterior a signar qualsevol documentació relacionada amb el conveni del punt 
primer.” 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:45 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                  Isidre Martí Sardà 
 
 
 


