ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5
DE GENER DE 2016
Acta núm. 1
Assistents:
NEUS LLOVERAS MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GLÒRIA GARCIA PRIETO
GERARD LLOBET SÁNCHEZ
SECRETARI GENERAL
JOSEP GOMARIZ MESEGUER
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.
MONTSERRAT PARRILLA (Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF.
La Sra. TERESA LLORENS CARBONELL excusa 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 22 DE DESEMBRE DE 2015.

S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la sessió ordinària del dia 22
de desembre de 2015.
2.

CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ
I
OBERTURA
DEL
PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC

PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL COMPLEX
MUNICIPAL DE FUTBOL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP.
31/2015-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 concessió de domini públic per a l’explotació del servei de bar del Complex
Municipal de Futbol de Vilanova i la Geltrú.
SEGON. Convocar licitació pel procediment obert amb publicitat d’acord amb
els articles 157 a 161 del TRLCSP, per un període de 2 anys prorrogables dos
anys més per períodes anuals, amb un cànon anual mínim de 6.000,00 €.
TERCER. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i
concordants del TRLCSP.”
3.

SERVEIS JURÍDICS.
APROVACIÓ DE LA INCOACIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL FORMULADA PER LA SRA. INMACULADA
GASCA MORATO I ZURICH INSURANCE PLC, PELS DANYS
CAUSATS A VEHICLE EN DATA 22.12.2015. EXP. 381/2015-SEC6/2015-REC

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat
Patrimonial de l’Administració núm.000006/2015-REC, instat per la lletrada
Maria Luisa Fortuño Soriano, en representació de la senyora M. INMACULADA
GASCA MORATO i de ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA,
pels danys causats al vehicle Renault Clio amb matrícula 0949-JBD, ocasionats
per la manca d’una tapa de clavegueram a la calçada del c. de Josep Coroleu
amb c. de Sant Onofre, en data 22/12/2015, reclamant com a rescabalament
una suma total de 744,30 Euros (180 € per la propietària del vehicle i 564,30€
per l’asseguradora del vehicle).
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 de la fitxa d’incidència de la
Policia Local, de l’informe tècnic emès per la Cia d’Aigües 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.
CINQUÈ. 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.
SISÈ. 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.”
4.

SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ DE LA INCOACIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL FORMULADA PER LA SRA. LARA GUISADO
MARTÍNEZ I SR. ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, PELS DANYS
CAUSATS PEL MAL ESTAT DE LA CALÇADA, EN DATA
03.02.2015. EXP. 383/2015-SEC-60/2015-REC.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat
Patrimonial de l’Administració núm. 000060/2015-REC, instat per la lletrada
Anna Hurtado Vicente, en representació de la senyora LARA GUISADO
MARTINEZ i de la senyora ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, per l’accident patit
per la senyora LARA GUISADO MARTINEZ amb motocicleta amb matrícula
3886-BPJ, propietat de la senyora ISABEL MARTíNEZ SÁNCHEZ, causat pel
mal estat de la calçada a la Rbla. de Salvador Samà amb c. de l’Havana en
data 03/02/2015. Reclamant com a rescabalament una suma de NOU-CENTS
NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (997,27€).
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.
CINQUÈ. 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.
SISÈ. 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.”
5.

SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ DE LA INCOACIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL FORMULADA PER LA SRA. NÚRIA MARCELINO
RODRÍGUEZ, PELS DANYS CAUSATS AL SEU VEHICLE EN
DATA 08.02.2015. EXP. 382/2015-SEC-31/2015-REC

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat
Patrimonial de l’Administració núm. 000031/2015-REC, instat per la senyora
NURIA MARCELINO RODRÍGUEZ, pels danys causats, segons manifesta, al
seu vehicle Renault Megane Classic amb matrícula 0719-BDH per la caiguda
d'un contenidor ubicat a l’av. de Vilafranca del Penedès, núm. 72, a
conseqüència de la força del vent, en data 08/02/2015. Reclamant com a
rescabalament una suma de DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB
NORANTA-CINC CÈNTIMS (291,95€) sense IVA.
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 l’informes del tècnic responsable de Residus i
Neteja viària i del responsable de la gestió de les estacions meteorològiques de
la Companyia d’Aigües i de l’Ajuntament 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.
CINQUÈ. 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.
SISÈ. 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.”
6.

SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ DE LA INCOACIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL FORMULADA PEL SR. ROQUE NIETO MÁRQUEZ,
PELS DANYS CAUSATS PEL MAL ESTAT DEL PAVIMENT EN
DATA 06.09.2014. EXP. 366/2015-SEC-86/2014-REC.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat
Patrimonial de l’Administració núm. 000086/2014-REC, instat pel senyor
ROQUE NIETO NIETO-MARQUEZ, per la caiguda al c. de Joan d’Austria, a
l’alçada de l’Hotel Ribes Roges, pel mal estat del paviment, en data
06/09/2014. Reclamant com a rescabalament una suma de NOU MIL CINCCENTS DIVUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (9.518,08€).
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 responsable de la USM 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.
CINQUÈ. 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.
SISÈ. 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.”
7.

SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ DE LA INCOACIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL FORMULADA PEL SR. JOSÉ PAREDES BLANCO
I DIRECT SEGUROS, PELS DANYS CAUSATS AL SEU VEHICLE
EN DATA 15.08.2015. EXP. 378/2015-SEC-102/2015-REC

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat
Patrimonial de l’Administració núm. 000102/2015-REC, instat pel senyor JOSÉ
PAREDES BLANCO i DIRECT SEGUROS pels danys causats al seu vehicle
Seat Ibiza amb matrícula 2261-HGG, per l’impacte d’una palmera que va caure
al c. de les Canàries, com a conseqüència de les fortes pluges, en data
15/082015. Reclamant com a rescabalament una suma de 1.453,8 Euros.
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.
CINQUÈ. 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.
SISÈ. 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.”
8.

SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ DE LA INCOACIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL FORMULADA PEL SR. JACINTO MOYA MEDINA,
PELS DANYS PATITS PEL MAL ESTAT DE LA VORERA EN
DATA 09.11.2014. EXP. 371/2015-SEC-107/2014-REC

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat
Patrimonial de l’Administració núm.000107/2014-REC, instat pel senyor
JACINTO MOYA MEDINA, per la caiguda soferta al c. de Pelegrí Ballester,
núm. 16-18, a causa del mal estat del voraviu, en data 09/11/2014. Reclamant
com a rescabalament una suma de DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS
EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (2.236,46€).
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 responsable de la USM, 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.
CINQUÈ. 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.
SISÈ. 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.”
9.

SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ DE LA INCOACIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL FORMULADA PER LA SRA. MONTSERRAT FABA
VIDIELLA, PELS DANYS CAUSATS AL SEU HABITATGE EN
DATA 24.04.2014. EXP. 388/2015-SEC-114/2015-REC

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat
Patrimonial de l’Administració núm. 000114/2014-REC, instat per la senyora
MONTSERRAT FABA VIDIELLA, pels danys causat a la seva vivenda del c. de
la Llibertat, núm. 109, com a conseqüència de les obres de reurbanització del c.
de la Llibertat, en data 24/04/2014.
Reclamant com a rescabalament una suma de DOS MIL CINC-CENTS
NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (2.593,27€).
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 les al·legacions de COPCISA 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.
CINQUÈ. 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.
SISÈ. 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. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ DE LA INCOACIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL FORMULADA PER GOOFRETTI VILANOVA-HOT
CHOCOLAT 77, SL, PELS DANYS PATITS A LES CADIRES DE
LA TERRASSA DEL SEU ESTABLIMENT EN DATA 31.07.2015.
EXP. 367/2015-SEC-114/2015-REC
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat
Patrimonial de l’Administració núm. 000114/2015-REC, instat per GOOFRETTI
VILANOVA – HOT CHOCOLAT 77, SL, pels danys patits a les cadires de la
terrassa del seu establiment, ocasionats a la Rbla. Principal, núm. 77, per un
correfoc en data 31/07/2015.
Reclamant com a rescabalament una suma de TRES MIL VINT-I-DOS EUROS
AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (3.022,53€).
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 dels serveis tècnics de la regidoria de
Cultura 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.
CINQUÈ. 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.
SISÈ. 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. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ DE LA INCOACIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL FORMULADA PEL SR. CARLOS MALDONADO
PIÑOL, PELS DANYS CAUSATS A LES MERCADERIES DE LA
PARADA DEL MERCAT EN DATA 06.06.2015. EXP. 370/2015SEC-69/2015-REC.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat
Patrimonial de l’Administració núm. 000069/2015-REC, instat pel senyor
CARLOS MALDONADO PIÑOL, pels danys causats per una avaria a la cambra
de peix, a les mercaderies de la parada núm. 43 MESQUEPEIX del Mercat del
Centre a la Pl. de Soler I Carbonell, en data 06/06/2015, reclamant com a
rescabalament una suma de CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS (143,40€).
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient 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 de l’informe de l’encarrega de Mercats Municipals, 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.
CINQUÈ. 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.
SISÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament
i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva
intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.”
12. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL
RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PER LA SRA. MARIA
ITZIAR SARRIA BILBAO, PEL QUAL ES VA DECLARAR LA
INADMISSIBILITAT
DE
LA
RECLAMACIÓ
PER
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL FORMULADA EN DATA
22.10.2015. EXP. 379/2015-SEC-129/2015-REC
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició formulat per la senyora MARIA
ITZIAR SARRIA BILBAO contra la resolució de 05 de novembre de 2015, la
qual va declarar la inadmissibilitat de l’escrit de reclamació patrimonial.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.
TERCER. L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser
impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
QUART. 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.”

13. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL FORMULADA PER LA SRA. MARTA PUIG
SÁNCHEZ PER LA RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA DE SERVEIS
VIARIS I MOBILITAT DE 06.04.2014, DE DENEGACIÓ DE
L’ACCÉS A L’EXPEDIENT D’OBRES SOL·LICITAT PER LA
PRÒPIA SRA. MARTA PUIG, EN REPRESENTACIÓ DE CASA
GIL, SCP, EN DATA 25.09.2015. EXP. 390/2015-SEC-117/2015REC.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada per la senyora MARTA PUIG SÁNCHEZ contra aquest Ajuntament,
per la resolució de la regidora de Serveis Viaris i Mobilitat de data 06 d’abril de
2014, on es denegava l’accés de l’expedient d’obres, sol·licitat per la senyora
Marta Puig Sánchez en representació de CASA GIL, S.C.P, en data
25/09/2015.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.
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.
QUART. 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.
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.”
14. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT

PATRIMONIAL FORMULADA PEL SR. CHRISTIAN JEREZ
ROJAS, PELS DANYS PATITS A CAUSA DEL MAL ESTAT DEL
PAVIMENT EN DATA 14.08.2015. EXP. 392/2015-SEC-119/2015REC
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada pel senyor CHRISTIAN JEREZ ROJAS contra aquest Ajuntament,
per la caiguda soferta a la Pl. de la Vila (davant antic INEM), pel mal estat del
paviment, en data 14/08/2015.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.
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.
QUART. 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.
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.
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:50 hores, de la
que s’estén la present acta que firma el president amb mi, el secretari
accidental.

Neus Lloveras Massana

Josep Gomariz Meseguer

