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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DEL DIA  9 
DE JUNY DE 2015 

 

Acta núm. 22 

 

Assistents: 
 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 

ARIADNA LLORENS GARCIA 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 

    MIQUEL ANGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÀN 
BLANCA ALBA PUJOL 
 
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió 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: 
 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
ALCALDIA 
 
SECRETARIA GENERAL.  

 
1.  FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE 

L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 2 DE JUNY DE 2015. 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local del dia 2 de juny de 2015. 
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2. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL JUDICI RÀPID- 
DILIGÈNCIES URGENT NÚMERO 19/2015-C, DAVANT EL JUTJAT 
D’INSTRUCCIÓ NÚMERO 7 DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
(ATESTAT POLICIAL 413306-2015). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat d’Instrucció número 7 de Vilanova 
i la Geltrú en qualitat d’administració perjudicada, en el procediment 
Diligencies Urgents- Judici Ràpid número 19/2015-C el proper dia 5 de juny 
de 2015 a les 10.00h.  
 
SEGON. Designar  la lletrada municipal Sra. Dolors Moyano Campaña   per a 
que assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en 
l’esmentat procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors 
recursos o impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n 
puguin interposar.  
 
TERCER.  Ratificar l’escriptura de poder per a plets atorgada davant del Notari 
Sr. Eduardo Hernández Compta, el dia 9 d’abril de 2015, amb el número 384 
del seu protocol. 
 
QUART. Notificar el present Acord a la lletrada designada  i la  responsable de 
la Unitat Administrativa i Jurídica de Serveis Viaris, als efectes que la referida 
Unitat presti l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la 
documentació pertinent per a la correcta defensa jurídica de  la  lletrada  
designada.” 
 

3. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LES SENTÈNCIES I  
AUTOS NOTIFICATS  DURANT LA SETMANA DEL DIA 1 AL 5  DE 
JUNY  DE 2015. 

 
Es dóna compte de les sentències i  autos notificats  durant la setmana del dia 
1 al 5  de juny  de 2015. 
 
1) Sentència núm. 59/2015  de data 12 de maig  2015, dictada pel Jutjat 
d’instrucció número 4 de Vilanova i la Geltrú que dimana dels autos de 
Procediment d’enjudiciament ràpid número 23/2015, sobre delicte de 
resistència a la autoritat, pels danys ocasionats amb intenció de menyscabar el 
patrimoni aliè, concretament el mobiliari municipal  per a l’estacionament de 
bicicletes. Lletrat: Dolors Moyano Campaña. I que transcrita literalment diu: 
 
“ FALLO: 
 
Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a ..... como autor criminalmente 
responsable de un delito de resistencia a la autoridad, previsto y penado en el 
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artículo 556 del Código Penal en relación con el 550, a la pena de CUATRO 
MESES de prisión, e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo 
durante el tiempo de condena conforme al art. 44 del Código Penal. Y autor 
penalmente responsable de una falta de daños prevista y penada en el artículo 
625 del Código Penal de 8 días de multa con una cuota diaria de 5 euros, con 
una  responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de 
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas (art. 53 del CP) 
y que indemnice al Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú en la cantidad de 
76, 25 euros y costas. 
 
Solicitada por las partes la declaración de firmeza de la sentencia anterior por 
no interesar recurso alguno sobre la misma, se declara la firmeza. Contra la 
presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 
cinco días desde la notificación de la presente, que deberá recaer sobre si se  
han respetado los requisitos o términos de la conformidad (artículo 787.7 de la 
Lecr.).” 
 
 
2) Sentència    de 13 de maig 2015 dictada pel Jutjat  de Primera Instància i 
Instrucció número 7 de Vilanova i la Geltrú, Diligències Urgents número 
12/2015, que dimanen de les Diligències Prèvies número 377/2015 per un 
delicte contra la Seguretat Vial que va ocasionar al perdre el control del vehicle, 
la col·lisió d’aquest  amb un arbre de titularitat municipal. Lletrat: Dolors 
Moyano Campaña. I que transcrita literalment diu: 
 
“ FALLO 
 
Condeno, de estricta conformidad con lo dispuesto en la LECRIM a. ... como 
responsable de un delito contra la seguridad vial, en su modalidad de 
conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, a 4 meses de multa con 
una cuota diaria de 5 euros ( 600 euros) y 8 meses y dos días de privación del 
derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, en el orden civil, con la 
responsabilidad directa de Direct Seguros, deberá indemnizar con 269 euros al 
ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú. Todo ello, con expresa imposición de las 
costas devengadas durante la pendencia del presente procedimiento. 
 
Sin perjuicio de lo que se dispusiera en el Juzgado de lo Penal competente, la 
sanción pecuniaria (600 euros) se deberá abonar en un plazo máximo de 10 
días. 
 
.. Así por esta mi Sentencia, de la que se deducirá el oportuno testimonio para 
su unión a los autos, que se notificará a las partes y contra a que NO CABE 
RECURSO ALGUNO, lo acuerdo y firmo. “ 
 
 
3) Auto de 19 de mayo de 2015  dictat pel Jutjat  de menors número 3 de 
Barcelona,  Expedient número 169/2015-A, número d’expedient de Fiscalía 
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905/2015 incoat per la responsabilitat penal del menor, en relació a una 
infracció penal de delicte de danys  Lletrat: Dolors Moyano Campaña.  I que 
transcrita literalment diu: 
 
“ PARTE DISPOSITIVA 
 
Incóese expediente respecto al/a los menor/es ........por una infracción penal de 
un delito de daños dándole de alta en el libro de registro e iniciando las 
diligencias de trámite correspondientes. 
 
Remítase a las víctimas y perjudicados la información de los derechos que les 
corresponden. 
 
...Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma ante este 
Juzgado en el plazo de tres días desde su notificación”. 
 

4. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE PAPER HIGIÈNIC, 
PAPER EIXUGAMANS, BOBINES DE PAPER INDUSTRIAL I 
SABÓ, INCLOSOS ELS SEUS DISPENSADORS, PER A LES 
DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Adjudicar a l’empresa CELGAR, SA, amb CIF: A-43244789, el 
contracte del subministrament de paper higiènic, paper eixugamans, bobines de 
paper industrial i sabó, inclosos els seus dispensadors, per a les dependències de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un termini de dos anys, amb possibilitat 
de pròrroga per dos anys més, prorrogables anualment, pel procediment obert i 
amb tramitació ordinària d’acord amb l’establert als articles 109 i 110 del 
TRLCSP, per un pressupost màxim anual estimat de 10.639,80 € de base 
imposable (calculats en base a la previsió anual de consum i segons els preus 
unitaris oferts per l’adjudicatari) més 2.234,36 € d’IVA, que fan un total de 
12.874,16 €, distribuïts de la següent manera: 

 
Partida Departament Total (IVA exclòs) 

02,9200,2200001 Serveis Generals     1.868,71 €  

05,1301,22000 Seguretat i Protecció Ciutadana     1.224,68 €  

06,9240,22199 Participació ciutadana        770,53 €  

10,4312,21202 Desenvolupament local     2.796,84 €  

31,3300,21201 Cultura     1.012,06 €  

32,3201,21201 Escoles municipals        699,95 €  

33,3420,21200 Esports     1.624,04 €  

52,1530,21300 Unitat de Serveis Municipal USM        642,98 €  

Total general     10.639,80 €  
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La despesa econòmica prevista per a l’exercici del 2015 dependrà de la data 
d’inici del contracte i serà, aproximadament, de 5.763,22 € (més IVA), preveient 
que el contracte s’iniciarà 15 de juny de 2015.   
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost del 2015 
següents:  

 
Partida Departament Total (IVA 

exclòs) 

02,9200,2200001 Serveis Generals     1.012,22 €  

05,1301,22000 Seguretat i Protecció Ciutadana        663,37 €  

06,9240,22199 Participació ciutadana        417,37 €  

10,4312,21202 Desenvolupament local     1.514,95 €  

31,3300,21201 Cultura        548,20 €  

32,3201,21201 Escoles municipals        379,14 €  

33,3420,21200 Esports        879,69 €  

52,1530,21300 Unitat de Serveis Municipal USM        348,28 €  
Total general       5.763,22 €  

 
Aquesta obligació econòmica també es contraurà a les aplicacions 
pressupostàries de la resta d’exercicis econòmics que equivalguin a les del 
2015, fins a la finalització del contracte i de la pròrroga, a raó de mesos 
vençuts. 
   
TERCER.  Notificar l’adjudicació a l’empresa CELGAR, SA, i a la resta de 
licitadors, publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir a l’adjudicatari 
perquè en un màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar del següent en què 
es rebi la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 
QUART. Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a 
Annex 1. 
 
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 

 
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

5. HISENDA. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2015/17, per un import de VUITANTA-VUIT MIL  SIS-CENTS CINQUANTA-
SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (88.656,94€). 
 
 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 
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6. ESCOLES MUNICIPALS. ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
RENÚNCIA DEL CÀRREC DE COORDINADORA CULTURAL DE 
L’ECMMMM I APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE LA PERSONA 
SUBSTITUTA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Acceptar la renúncia presentada per la Sra. MERITXELL 
CARBONELL COSTA, coordinadora cultural de l’ESCOLA CONSERVATORI 
MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT, nomenada per la Junta de 
Govern Local de data 17 de juny de 2014, amb efectes a partir del 30 de juny 
de 2015. 
 
SEGON. Nomenar com a coordinador cultural de l’ECMMMM el Sr. JUAN 
ESTEBAN BELTRAN NOLLA, que es farà efectiu des de l’1 de juliol de 2015 i 
fins al 30 de juny de 2018. 
 
TERCER. Conseqüentment caldrà que es retiri o s’apliqui, segons el cas, a la 
persona que renuncia i la que es nomena els complements econòmics aprovats 
per aquesta Corporació.” 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

7. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACCEPTACIÓ DE 12 BANCS CEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DEL 
CATÀLEG DE SERVEIS 2015 PEL PLA DE XARXES DE 
“GOVERNS LOCALS 2012-2015”. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
“PRIMER. Aprovar l’acceptació de la cessió de dotze bancs de l’espai urbà, en 
el marc del règim regulador del catàleg de serveis 2015 del pla  “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona, d’acord al següent:  
 

Codi XGL Ens CIF Àmbit de 
Concertació 

Recurs Unitats Valor 
unitari € 

Valor  
total € 

15/Y/203141 

 

Ajuntament Vilanova 
i la Geltrú 

P0830800I Creació 
d’equipaments i 
infraestructures 

Bancs de 
l’espai 
urbà 

12 155,48 1865,76 

 
 
SEGON. Trametre a la Diputació de Barcelona el formulari degudament signat 
pel Secretari i amb el segell de l’ens local.  En el termini de 15 dies a partir de 
la recepció de la notificació, es manifestarà expressament a la Diputació de 
Barcelona l’acceptació del suport, mitjançant el formulari C034, per tal que es 
pugui procedir a la provisió dels béns. 
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TERCER. Comunicar a Patrimoni l’acceptació de la cessió per part de la 
Diputació de Barcelona de dotze bancs de l’espai urbà.” 

 
8. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 A FAVOR D’OBRAS 
QUINTANA, SA, PER A L’AMPLIACIÓ I SENYALITZACIÓ DEL 
CARRIL BICI EXISTENT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la certificació d’obres núm. 2, corresponent a treballs 
efectuats el mes de març de 2015, a favor de l’empresa OBRAS QUINTANA, 
SA, amb CIF: A- 0839711-9 i domicili a l’av. de Cubelles, núm. 56, de Vilanova i 
la Geltrú, per les obres del Projecte constructiu de l’anella central de la fase 2 
del pla especial de la bicicleta, per un import de 31.404,96 € (trenta-un mil 
quatre-cents quatre euros amb  noranta-sis cèntims), més 6.595,04 € (sis mil 
cinc-cents noranta-cinc euros amb quatre cèntims) corresponent al 21% de 
l’IVA, fent un total de 38.000€ (TRENTA-VUIT MIL EUROS). 
 
SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 54.155.61901 
(carril bici) del Pressupost Municipal vigent.”. 
 

9.  URBANISME, OBRES I HABITATGE. ATORGAR LLICÈNCIA 
SOL·LICITADA PEL SR. AMB NIF: 44 183 222-S, PER A 
CONSTRUIR HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PS+PB+1PP, 
SITUAT AL CARRER FES, NÚM. 55.  (377/2015). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada pel Sr. amb NIF: 44183222-S, per a  construir habitatge 
unifamiliar aïllat de PS+PB+1PP, situat al carrer Fes, núm. 55, 
(Exp.000377/2015-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables. 
 

10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DEIXAR EN SUSPENS LA 
SOL·LICITUD PRESENTADA PER LA SRA. AMB DNI 30 045 337-X 
PER A LEGALITZAR LES OBRES A L’ANTIC CELLER DE LA 
MASIA D’EN NOTARI. (184/2014). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. SUSPENDRE els terminis de tramitació de la llicència fins a: 
 
a) La recepció de l’informe preceptiu i determinant del contingut de la 

resolució, del Departament de Cultura de la Generalitat en relació a la 
zona arqueològica. 
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b) La recepció de l’informe preceptiu i determinant del Servei Territorial de 
Carreteres de la Generalitat, en trobar-se l’actuació dins de la zona de 
servitud i afectació de carreteres. 

 
c) El compliment de les condicions establertes per la Comissió de Patrimoni 

que són: 
 

1. Cal aportar una proposta on es recuperin les façanes principals de la 
Masia que tenen la categoria de Respecte segons la fitxa A-130. 

2. Cal aportar nova proposta de connexió entre la cuina i el menjador. 
Aquesta connexió haurà de ser lleugera, i la superfície ha de ser la 
mínima necessària. 

3. Caldrà legalitzar les obres per part del Departament de Cultura de la 
Generalitat, en relació a la zona d’expectativa arqueològica. 

d) Que el projecte incorpori la justificació del compliment dels 
paràmetres urbanístics marcats a la normativa del Pla Parcial Masia 
en Notari 2.16 marcats en aquesta illa. 

 
e) Per a obtenir la llicència d’activitats caldrà sol·licitar una llicència 

urbanística i d’instal·lacions per a adequar el local per a l’activitat de 
sala de banquets. 

 
f) El sector industrial Masia d’en Notari 2.16 on es troba situada la 

masia, es troba pendent de la seva recepció definitiva.  D’acord amb 
l’article 40 del Reglament de Gestió Urbanística les edificacions no es 
podran ocupar i no es podrà concedir llicència de primera ocupació 
fins que estiguin acabades i recepcionades per l’ajuntament. 

 
Aquesta suspensió, en cap cas, podrà excedir del termini màxim de tres mesos, 
comptats a partir de la data de la sol·licitud dels citats informes 
 
SEGON. Notificar aquest acord al sol·licitant de la llicència.” 
 

11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 
RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET. 

 
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per MASIA CASA DEL MAR, SL, per a rehabilitació 

puntual del camí dels Colls per a la regulació de l’accés a la masia Casa del 
Mar. (315/2015) 
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2. Sol·licitud presentada per ALVID INTEGRAL DE RESTAURACIÓN, SL, per a 
reparar la façana al carrer de Sant Onofre, núm. 82. (443/2015) 

 
3. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a obrir una porta 

interior a la planta quarta d’un edifici plurifamiliar situat al c. de Ca l’Escoda, 
núm. 15. (450/2015) 

  
4. Sol·licitud presentada per HIDROGEN AND OXIGEN, SLU, per a reparar 

esquerdes i pintar façana a la plaça de Soler i Carbonell, núm. 2. (454/2015) 
 
5. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a arranjar la 

façana principal de la planta àtic, a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 3. 
(459/2015) 

 
6. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la 

terrassa de l’àtic, a la rambla de Salvador Samà, núm. 45. (480/2015) 
 
7. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la 

façana i part de la coberta, al carrer de Sant Felip Neri, núm. 31. (486/2015) 
 
8. Sol·licitud presentada per a substitució de la coberta, al carrer de Santa Anna, 

núm. 20. (488/2015) 
 
9. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar cantell 

de la llosa del balcó de la primera planta de l’edifici, situat al carrer de Joan 
Llaverias, núm. 5.  (494/2015) 

 
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
  
1. Sol·licitud presentada per L’ANTIGA VINYA, SCP, per a instal·lar xemeneia i 

reduir la barra del bar restaurant, al carrer de Sant Sebastià, núm. 34, bxs.1a. 
(499/2015) 

 
Obres per adequació i instal·lacions de locals  
 
1. Sol·licitud de SAHITA FOOD, SL, per fer obres d’adequació del local per instal·lar 

una activitat d’elaboració de menjars al carrer de Guillem Rovirosa, núm. 18. (exp. 
obr 293/15)  

 
12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE LA 

RELACIÓ DE LES COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS 
RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. 

 
Es dóna compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions 
responsables presentades per l’interessat. 
 
OBRES   
 
Obres menors 
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1. Comunicació presentada per TELEFÒNICA, per a fer instal·lació de fibra òptica, 
al passeig de Ribes Roges, núm. 16. (439/2015) 

 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
  
1. Comunicació presentada per LOBATO 2, SL, per instal·lar un centre de pàdel 

indoor amb una zona de bar al carrer de Coll d’en Ferran, núm. 35, nau 4 i 5. 
(exp. act 209/15)  

 
REPAR 
 
1. Comunicació presentada per XUELI & SHENG, SCP, per ampliar l’horari 

d’obertura de l’activitat de bar restaurant a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 
119, bxs. (exp. act  331/13) Sanitat demanar la declaració responsable 
alimentària.  

 
2. Comunicació presentada per canviar de nom un bar restaurant al carrer de 

Doctor Zamenhof, núm. 53. (exp. act 129/15)  
 
3. Comunicació presentada per BOSEGEFA, SL,  per canviar de nom una activitat 

de venda d’iogurts amb degustació (bar) a la rambla Principal, núm. 30, bxs. 
(exp. act 131/15)  

 
4. Comunicació presentada per instal·lar una activitat de bar (venda de pa amb 

degustació) al carrer de Codonyat, núm. 18, / carrer de la Unió, núm. 112, bxs. 
A. (exp. act 165/15)  

 
 

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 permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament 
jurídic de conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i 
als efectes d’allò que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, llevat els casos en que porti incorporat l’informe jurídic. 
 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
ALCALDIA 
 
SECRETARIA GENERAL.  
 

13. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 
DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PER L’ADVOCAT LLUIS GUXENS GALOFRÉ, EN 
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REPRESENTACIÓ DE LA SENYORA AMB DNI 36974760-Y, 
SEGONS MANIFESTA, PER LES LESIONS PATIDES AL C. DEL 
CORREU, NÚM. 63, COM A CONSEQÜÈNCIA D’UNA CAIGUDA 
CAUSADA PER UNA LLAMBORDA MAL FIXADA, EN DATA 
05/06/2013. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació de Responsabilitat Patrimonial, formulada 
per l’advocat LLUIS GUXENS GALOFRÉ, en representació de la senyora amb 
DNI 36974760-Y,  per no haver provat adequada i suficientment la relació de 
causalitat entre els danys i el funcionament normal o anormal d’aquesta 
Administració. 
 
SEGON. Trametre còpia compulsada d’aquesta resolució a la Comissió 
Jurídica Assessora d’acord amb allò que s’estableix a l’article 13.5 de la Llei 
5/2005, de 2 de maig. 
 
TERCER. Donar trasllat d’aquesta resolució a la part reclamant.” 
 

14. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 
DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
CONTRA L’AJUNTAMENT, FORMULAT PEL SENYOR AMB  DNI 
77314478-R, PELS DANYS CAUSATS AL SEU VEHICLE AMB 
MATRÍCULA  0253-CDG, COM A CONSEQÜÈNCIA DEL MAL 
ESTAT DE LA CALÇADA A L’AV. DE CUBELLES, NÚM. 4-12, EN 
DATA 20/01/2015. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI 77314478-R, contra aquest Ajuntament, pels 
danys causats al seu vehicle amb matrícula 0253-CDG, com a conseqüència 
del mal estat de la calçada a 
l’av. de Cubelles, núm. 4-12, en data 20/01/2015. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.” 
 

15. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 
DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PER LA LLETRADA MARIA VILLA CALANCHA, EN 
REPRESENTACIÓ DEL SENYOR......, PER L’ACCIDENT PATIT EN 
MOTOCICLETA AMB MATRÍCULA 1892-FJF AL  C. DEL FORN 
DEL VIDRE, COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ESTAT RELLISCÓS 
DEL PAVIMENT, EN DATA 20 DE GENER DE 2013. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per la lletrada MARIA VILLA 
CALANCHA, en representació del senyor.... per l’accident patit en motocicleta 
amb matrícula 1892-FJF al c. del Forn del Vidre, en data 20 de gener de 2013. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.” 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

16. ESPORTS. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESPESA PER A 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LES OBRES 
D’INDIVIDUALITZACIÓ DEL COMPTADOR DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DEL COMPLEX 
ESPORTIU PARC DEL GARRAF AMB EL CORRESPONENT 
CANVI DE NOM. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la despesa de 74.000€ (SETANTA-QUATRE MIL EUROS) 
a l’empresa PARC DEL GARRAF, A.I.E., amb CIF: V-629385519 per a 
l’execució de les obres de les obres d’individualització del comptador de 
subministrament d’energia elèctrica del Complex Esportiu Parc del Garraf amb 
el corresponent canvi de nom amb càrrec a la partida pressupostària 
33,3410,48105 Pagaments Parc del Garraf (pendent d’aprovació modificació 
del pressupost vigent). 
 
SEGON. Requerir a Parc del Garraf AIE que l’execució de les obres s’ajustarà 
a la normativa de contractació vigent 
 
TERCER. Parc del Garraf Esport retornarà la totalitat d’aquest import a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; el retorn s’efectuarà mitjançant la 
compensació de factures per les prestacions que la concessió Parc del Garraf 
dona a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
QUART. Ratificar aquest decret a la propera Junta de Govern Local. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord a totes les persones interessades. 
 
 

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 
 


