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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DEL DIA  
29 DE SETEMBRE DE 2015 

 

Acta núm. 34 

 

Assistents: 
 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 
 JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 

GLÒRIA GARCIA PRIETO 
TERESA LLORENS CARBONELL 
ARIADNA LLORENS GARCIA 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
     
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 
TRESORERA 
PILAR TENA CASABÓN 
 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió 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 22 DE SETEMBRE  DE 2015. 

 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de setembre  de 2015. 
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2.  FE PÚBLICA. INFORMACIÓ PRECEPTIVA SOBRE EL RÈGIM DE 
RECURSOS A LES RESOLUCIONS I ACTES MUNICIPALS. 

 
Atès  que des de la Secretaria General s’ha detectat la necessitat d’actualitzar 
la informació preceptiva sobre el règim de recursos que es fa constar en les 
resolucions municipals així com la conveniència d’incorporar aquesta 
informació a la part dispositiva de la resolució. 
 
Atès que des de la Regidoria de Participació, arrel de l’actuació d’ofici del 
Defensor de la Ciutadania de l’any 2012 en la que sol·licitava que s’incorporés 
al peu de les notificacions dels actes administratius la informació de l’existència 
d’aquesta institució, es proposa la inclusió d’aquesta informació en totes les 
resolucions municipals. 
  
Per tot això la Junta de Govern Local 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.-  Disposar que la informació preceptiva sobre el règim de recursos a 
les resolucions i actes municipals s’efectuarà en els termes següents: 
 
1. Actes de tràmit 
 
“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.” 

 
2. Resolucions que posen fi a la via administrativa no contemplades en 

altres supòsits 
 
“Declarar que: 
 

- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en 
el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
corresponent. 
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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. 

 
3. Resolucions de recursos de reposició 
 
“Declarar que: 
 

- 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. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre 
recurs ajustat a dret.”   

 
4. Resolucions sobre disposicions administratives generals 
 
“Declarar que: 
 

- Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la 
via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós 
administratiu davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar 
de la publicació en el corresponent butlletí oficial. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre 
recurs ajustat a dret.” 

 
5. Actes de tràmit sobre disposicions administratives generals 
 
“Declarar que: 
 

- L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions 
administratives generals, 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.” 

 
6. Resolucions tributàries i sobre altres ingressos de dret públic 
 
“Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat 
per mitjà de recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de la 
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competència en el termini d’un mes a partir del dia següent al de la 
recepció de la notificació. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre 
recurs ajustat a dret.” 

 
7. Resolucions en matèria d’accés a la informació publica. 
 
“Declarar que: 
 

- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació.  

 
- Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o 

bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 

 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per 
silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a 
comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat 
la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós 
administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en 
què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
Així mateix i d’acord amb el que estableix la Llei 19/2014 de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les resolucions 
expresses o presumptes en matèria d’accés a la informació pública i, si 
escau, les que resolguin el recurs de reposició poden ésser objecte de 
reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés a la Informació Pública en el termini d’un mes a comptar de la 
notificació de la resolució, del moment en què ha finit el termini per a 
resoldre en el supòsit de l’article 35.2 o,si escau, de la desestimació del 
recurs de reposició. 

 
8. Resolucions de matèries que han de ser conegudes per l’ordre 

jurisdiccional civil 
 
“Declarar que: 
 

- El coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu i per tant no pot ser objecte de cap recurs 
administratiu o jurisdiccional. 

- Tanmateix, contra aquest acord, les persones interessades poden 
interposar una reclamació prèvia a la via judicial civil davant el mateix 
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òrgan que l’ha dictat d’acord amb el que disposen els arts. 80 i ss de la 
Llei 26/2010 de règim jurídic de les administracions públiques de 
Catalunya i els arts. 120 i ss. de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú. 

 
En cas que la reclamació prèvia fos desestimada per silenci 
administratiu, el qual es produiria pel transcurs de tres mesos a comptar 
des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva 
resolució, es podrà interposar demanda davant dels tribunals de l’ordre 
civil que siguin competents. 

 
9. Resolucions de matèries que han de ser conegudes per l’ordre 

jurisdiccional laboral 
 

− El coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu i per tant no pot ser objecte de cap recurs 
administratiu o jurisdiccional. Tanmateix, contra aquest acord, es podrà 
interposar la reclamació prèvia regulada a l'article 69 i ss. de la Llei de 
procediment laboral.  

 

Denegada la reclamació, es podrà interposar demanda davant del jutjat 
o sala competent en el termini de dos mesos a comptar des de la seva 
notificació. 

En cas que la reclamació prèvia fos desestimada per silenci 
administratiu, el qual es produiria pel transcurs d'un mes a comptar des 
de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva 
resolució, es podrà interposar demanda davant dels tribunals de l'ordre 
social que siguin competents, dins del termini de dos mesos a comptar 
des del dia en què s'entengui desestimada. 

 
10. Execució de resolucions judicials 
 
“Declarar que: 
 

- L’acte és l’execució d’una resolució judicial i per tant no pot ser objecte 
de cap recurs administratiu ni jurisdiccional sens perjudici del que 
preveuen els articles 108 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, de la jurisdicció contenciós administrativa 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre 
recurs ajustat a dret.”   

 
11. Actes susceptibles de recurs especial en matèria de contractació 
 
“Declarar que: 
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- L’acte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, el 
qual s’ha de presentar davant del registre general municipal o de l’òrgan 
encarregat de la seva resolució, en el termini de quinze dies hàbils, 
comptats: 
a) Quan s’interposi contra l’adjudicació, des de l’endemà al dia en el qual 
es practiqui la seva notificació. 
b) Quan s’interposi contra el contingut dels plecs i altres documents 
contractuals, des de l’endemà al dia en el qual hagin estat rebuts o 
posats a disposició dels licitadors o candidats per al seu coneixement, 
conforme a l’article 158 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
c) Quan s’interposi contra actes de tràmit presos en el procediment 
d’adjudicació o contra un acte resultant de l’aplicació del procediment 
negociat sense publicitat, des de l’endemà al dia en el qual s’hagi tingut 
coneixement de la possible infracció. 
d) Quan s’interposi contra l’anunci de licitació, des de l’endemà al dia en 
què s’hagi publicat. 
L’òrgan competent per al coneixement i la resolució del recurs és l'Òrgan 
Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya 

- La interposició del recurs haurà de ser anunciada prèviament mitjançant 
escrit adreçat a l’òrgan de contractació el qual indicarà l’acte que es vol 
impugnar dins del termini d’interposició del recurs. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre 
recurs ajustat a dret.”   

 
12. Actes que són reiteració d’altres ferms i consentits. 
 
“Declarar que: 
 

- Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte reiteratiu d’un altre 
acte administratiu ferm i consentit, no procedeix la interposició de cap 
tipus de recurs. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre 
recurs ajustat a dret.”   

 
13. Actes dels tribunal qualificadors en processos selectius 
 

Contra els actes de tràmit del tribunal de selecció que decideixen 
directament o indirectament el fons de l'assumpte, que determinin la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu, que produeixen indefensió 
o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones 
interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'alcalde/essa de la 
corporació, òrgans al qual estiguin adscrits o òrgan que n’hagi nomenat 
el President en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la 
publicació, exposició en el tauler d'anuncis o notificació individual. 
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SEGON. Disposar que la referida informació preceptiva sobre el règim de 
recursos a les resolucions i actes municipals es farà constar, en els termes 
indicats, en la forma següent: 
 

a) Com a darrer apartat de la part dispositiva de les resolucions i actes 
municipals. 

 
b) Com a clàusula contractual als plecs de clàusules administratives 

particulars o al cos d’altres instruments on hagi de constar. 
 

c) A les publicacions on no es produeixi la transcripció íntegra de la 
resolució o acte que els contingui. 

 
TERCER.- Disposar que com a darrer punt de la part dispositiva es farà constar 
la següent comunicació: 
 

“Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 

Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 

ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 

actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu 

servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 

resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 

terminis dels recursos corresponents” 

 
QUART. NOTIFICAR aquest acord als interessats. 
 

3. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ DE L’EXP. DE 
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PER LA LLETRADA YOLANDA VILA MORALES EN 
REPRESENTACIÓ DE LA SRA. AMB DNI: 35012307-M  I ALLIANZ 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., SEGONS MANIFESTA, PER 
L’ACCIDENT DE LA MOTOCICLETA AMB MATRÍCULA 9111-HTS 
PATIT AL C. DE LA UNIÓ AMB C. SANTA EULÀLIA, A CAUSA DE 
MANCA DE NETEJA DURANT ELS ACTES DE CARNAVAL 
(04/03/2014). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
“RIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000012/2015-REC, instat per la lletrada 
YOLANDA VILA MORALES MORALES en representació de la senyora amb 
DNI 35012307-M i ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., per l’accident 
de la motocicleta amb matrícula 9111-HTS patit al C. UNIÓ amb C. SANTA 
EULÀLIA, a causa de manca de neteja durant els actes de Carnaval, en data 
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04/03/2014, reclamant com a rescabalament una suma de NOU CENTS 
NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTANOU CÈNTIMS (995,79-€). 
 
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 del present acord a la part interessada amb còpia de 
l’informe del tècnic responsable de Residus i Neteja viària de data 20 de gener 
de 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.” 
 

4. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ DE L’EXP. DE 
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PER AEQUO ANIMO ADVOCATS, EN 
REPRESENTACIÓ DE LA SRA. AMB DNI: 38528120-S, SEGONS 
MANIFESTA, PER LA CAIGUDA SOFERTA AL C. DEL 
TIGRE, NÚM.  1, COM A CONSEQÜÈNCIA DE RELLISCAR AMB 
LA VORERA EXISTENT DAVANT D’UN GUAL (29/05/2014). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000044/2014-REC, instat per AEQUO 
ANIMO ADVOCATS en representació de la senyora amb DNI 38528120-S, per 
la caiguda soferta al C. TIGRE, 1, com a conseqüència de relliscar amb la 
vorera existent davant d’un gual, en data 29/05/2014, reclamant com a 
rescabalament una suma de CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (157,50€). 
 
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 del present acord a la part interessada. 
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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.” 
 

5. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ DE L’EXP. DE 
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PER LLETRAT EDUARD CALABRIA MARIMÓN EN 
REPRESENTACIÓ DE LA SRA. AMB NIE: Y0535884-K, SEGONS 
MANIFESTA, PER LA CAIGUDA PATIDA PEL SEU FILL MENOR 
D’EDAT AMB DNI: 49879988-A, A CAUSA DE MANCA DE 
SENYALITZACIÓ I MAL ESTAT DE LES OBRES REALITZADES A 
LA ZONA DEL PÀRQUING A LA PL. DE CHARLIE RIVEL 
(24/09/2010). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000018/2015-REC, instat per EDUARD 
CALABRIA MARIMON, en representació de la senyora amb NIE Y0535884-K, 
per la caiguda patida pel seu fill menor d’edat amb DNI 49879988-A , a causa 
de manca de senyalització i mal estat de les obres realitzades a la zona del 
pàrquing a la PL. CHARLIE RIVEL, en data 24/09/2010. Reclamant com a 
rescabalament una suma de QUATRE MIL NOU CENTS CINQUANTA-DOS 
EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (4.952,40-€). 
 
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 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.” 
 

6. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ DE L’EXP. DE 
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PER LA SRA. AMB NIE: X7442885-Q , EN 
REPRESENTACIÓ DE LA SRA. AMB NÚM. PASSAPORT 
12AL284944, SEGONS MANIFESTA, PELS DANYS PATITS AL 
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VEHICLE TOYOTA YARIS AMB MATRÍCULA 3512WP69, DURANT 
LA SEVA PERMANÈNCIA AL DIPÒSIT MUNICIPAL DE 
VEHICLES.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm.000104/2014-REC, instat per la senyora 
amb NIE X7442885-Q, en representació de la senyora amb núm. passaport 
12AL284944, pels danys patits al seu vehicle TOYOTA YARIS amb matrícula 
3512WP69, durant la permanència al dipòsit municipal de vehicles ubicat al 
costat de l’ITV , del 6 al 7 d’octubre de 2014, reclamant com a rescabalament 
una suma de MIL SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-
DOS CÈNTIMS (1.751,62€). 
 
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 del present acord i de l’informe emès del sergent de la 
Policia Local, responsable del dipòsit de vehicles a la part reclamant. 
 
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.” 

 
7.  SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ DE L’EXP. DE 

RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT LA SRA. AMB DNI: 47631179-L, SEGONS 
MANIFESTA, PER LA CAIGUDA SOFERTA AL PL. DE LA VILA, 
COM A CONSEQÜÈNCIA DE RELLISCAR AMB EL PAVIMENT 
DURANT ELS ACTES DE CARNAVAL (28/02/2014). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000024/2015-REC, instat per la senyora 
amb DNI 47631179-L, pels danys causat per la caiguda soferta al PL. VILA, 
com a conseqüència de relliscar amb el paviment durant els actes de Carnaval, 
en data 28/02/2014 , reclamant com a rescabalament una suma de VUIT MIL 
NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (8.923,14 €). 
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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 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.” 
 

8.  SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ DE L’EXP. DE 
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PEL LLETRAT ORIOL EDO ARCAS EN 
REPRESENTACIÓ DEL SR. AMB DNI: 37266868-Z, SEGONS 
MANIFESTA, PER L’ACCIDENT AMB CICLOMOTOR AMB 
MATRÍCULA C-1988-BHX PATIT AL RBLA. ARNAU DE 
VILANOVA, A CAUSA DE L’EXISTÈNCIA D’UN RESSALT A LA 
CALÇADA (27/03/2014). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000016/2015-REC, instat per ORIOL EDO 
ARCAS, en representació del senyor amb DNI 37266868-Z, per l’accident amb 
ciclomotor amb matrícula C-1988-BHX patit al RBLA. ARNAU DE VILANOVA, a 
causa de l’existència d’un ressalt a la calçada, en data 27/03/2014, reclamant 
com a rescabalament una suma de SETZE MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS 
EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (16.546,33-€). 
 
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 del present acord a la part interessada amb còpia de 
l’informe del tècnic de Mobilitat de data 02 de març de 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 
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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.” 
 

9. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ DE L’EXP. DE 
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PER SEOSMAR 2000, S.L., PELS DANYS 
OCASIONATS A LA NAU SITUADA A LA RDA. D’EUROPA, NÚM. 
47 A FINALS MES DE DESEMBRE DE 2013.  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000139/2013-REC, instat per SEOSMAR 
2000 S.L., pels danys causats en la nau de la RDA. EUROPA, 47, en data 23 
de desembre de 2013, reclamant com a rescabalament una suma de 
195.880,00€ . 
 
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 del present acord a SEOSMAR 2000 S.L., i a 
COALIMENT PENEDÈS, S.A.U., com a parts interessades de l’expedient. 
 
QUART. Concedir a la part interessada el termini de quinze 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 L’EXP. DE 
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT EN DATA 15/05/2015 PEL SR. CARLES BALLESTER 
BURGUET, PER L’OCUPACIÓ PER PART DE L’EMPRESA 
BETON CATALAN DE PART DE LA PARCEL·LA DE LA SEVA 
PROPIETAT, FINCA LP1 DEL SECTOR INDUSTRIAL MASIA D’EN 
BARRERES II. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000054/2015-REC, instat per CARLES 
BALLESTER BURGUET, per l’ocupació per part de l’empresa Beton Catalan 
S.A de part de la parcel·la de la seva propietat, finca lp1 d de 1.994,21 m2, amb 
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un aprofitament de 1,2m2t/m2s resultant del Projecte de Reparcel·lació del 
Sector Industrial Masia d’en Barreres II, reclamant com a rescabalament una 
suma de CENT CINC MIL NORANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS 
(105.093,15-€). 
 
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 de l’informe del Cap de Serveis Jurídics – 
Administratius d’ Urbanisme i del present acord a la part interessada. 
 
QUART. Concedir a la part interessada el termini de quinze dies a comptar a 
partir del següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes 
al·legacions, documents o informacions que estimi convenient al seu dret i 
proposi quantes proves siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.” 
 

11. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ DE L’EXP. DE 
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PEL LLETRAT ALVARO TAITAI VICENTE, EN 
REPRESENTACIÓ DE SEGURCAIXA I DEL SR. AMB DNI: 
38389474-J, PELS DANYS CAUSATS AL VEHICLE AMB 
MATRÍCULA 2352-CSZ, A CONSEQÜÈNCIA DE L’IMPACTE D’UN 
ARBRE QUE VA CAURE, SOBRE EL CITAT VEHICLE, 
ESTACIONAT AL PÀRQUING DE L’HOSPITAL COMARCAL SANT 
ANTONI ABAT, A LA RDA. IBÈRICA (29/07/2013).  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000036/2014-REC, instat pel lletrat 
ALVARO TAITAI VICENTE, en representació de SEGURCAIXA i del senyor 
amb DNI 38389474-J, pels danys causats al vehicle amb matrícula 2352-CSZ, 
segons manifestava, a conseqüència de l’impacte provocat per un arbre que va 
caure, per manca de manteniment, sobre el citat vehicle, estacionat al pàrquing 
de l’Hospital Comarcal Sant Antoni Abat, a la RDA. IBÈRICA, en data 
29/07/2013., reclamant com a rescabalament una suma total de DOS MIL 
VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS 
(2.892,36€). 
 
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. 
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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 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 DE L’EXP. DE 
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PER DE LA SRA. AMB DNI: 52467455-Q, PER LA 
CAIGUDA SOFERTA AL  C. DE MANUEL TOMÀS AMB RBLA. DE 
SALVADOR SAMÀ, COM A CONSEQÜÈNCIA DEL MAL ESTAT 
DEL PAVIMENT (07/05/2014). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000065/2014-REC, instat per la senyora 
amb DNI 52467455-Q, per la caiguda soferta al C. MANUEL TOMAS amb 
RBLA. SALVADOR SAMA, com a conseqüència del mal estat del paviment, en 
data 07/05/2014, reclamant com a rescabalament una suma de CINC MIL 
EUROS (5.000,00€). 
 
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 de còpia de l’informe del Responsable de la USM de 
data 20 de novembre de 2014, 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.” 
 

13. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ DE L’EXP. DE 
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PER DE LA SENYORA AMB DNI: 47633514-P, PER 
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LA CAIGUDA PATIDA AL C. DE L’ORENETA, COM A 
CONSEQÜÈNCIA DEL MAL ESTAT DE LA VORERA (14/05/2014). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració número 000054/2014-REC, instat per la senyora 
amb DNI 47633514-P, per la caiguda patida al C. ORENETA, com a 
conseqüència del mal estat de la vorera, en data 14/05/2014., reclamant com a 
rescabalament una suma de DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB UN 
CÈNTIM (242,01-€). 
 
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 
Herera. 
 
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 la còpia de l’informe tècnic del responsable de la 
USM de data 02 de desembre de 2014, 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.” 
 

14. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ DE L’EXP. DE 
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PER LA SRA. AMB DNI: 52210342-C, PER LA 
CAIGUDA SOFERTA DURANT LA SEVA PARTICIPACIÓ EN LES 
COMPARSES, DEGUT AL MAL ESTAT DE LA CALÇADA 
DAVANT DEL PAS DE VIANANTS DEL  C. HAVANA AMB RBLA. 
DE SALVADOR SAMÀ (02/03/2014). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000017/2014-REC, instat per la senyora 
amb DNI 52210342-C, per la caiguda soferta durant la seva participació en Les 
Comparses, degut al mal estat de la calçada davant del pas de vianants del C. 
HAVANA amb RBLA. SALVADOR SAMÀ, en data 02/03/2014. 
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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 de la còpia de l’informe del Responsable de la USM de 
data 23 de setembre de 2014, i del present acord a la part interessada. 
 
QUART. Sol·licitar a la part reclamant, els danys produïts i la seva valoració 
econòmica, mitjançant documentació acreditativa. 
 
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.” 
 

15. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ DE L’EXP. DE 
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PEL LLETRAT JUAN ANTONIO DE LEMUS OTERO, 
EN REPRESENTACIÓ DEL SR. AMB DNI: 37613485-K, PER LA 
CAIGUDA PATIDA A  L’AV. DEL GARRAF AMB RBLA. DEL 
CASTELL, SEGONS MANIFESTA, COM A CONSEQÜÈNCIA DEL 
MAL ESTAT DE L’ASFALT A L’ALÇADA DEL PAS DE VIANANTS, 
ENTRE CALÇADA I VORERA (26/02/2015). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000036/2015-REC, instat pel lletrat JUAN 
ANTONIO DE LEMUS OTERO, en representació del senyor amb DNI 
37613485-K, per la caiguda patida a l’AV. GARRAF amb RBLA. CASTELL, 
segons manifesta, com a conseqüència del mal estat de l’asfalt a l’alçada del 
pas de vianants, entre calçada i vorera, en data 26/02/2015, reclamant com a 
rescabalament una suma de DEU MIL EUROS (10.000 €). 
 
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 del present acord a la part interessada. 
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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 DE L’EXP. DE 
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PEL SR. AMB DNI: 52425187-E, PER LA CAIGUDA 
SOFERTA AL C. DE LA VILANOVETA, PER MANCA D’UNA 
REIXA DE CLAVEGUERAM (14/02/2014). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000018/2014-REC, instat per el senyor amb 
DNI 52425187-E,  per la caiguda soferta al C. VILANOVETA, per manca d’una 
reixa de clavegueram, en data 14/02/2014. 
 
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 de còpia de l’informe del Cap de Sanejament de la 
Companyia d’Aigües de data 29/04/2014, i del present acord a la part 
interessada. 
 
QUART. Sol·licitar a la part reclamant, els danys produïts i la seva valoració 
econòmica, mitjançant documentació acreditativa. 
 
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.” 
 

17. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR INCOACIÓ DE L’EXP. DE 
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
FORMULAT PER LA SRA. AMB DNI: 52215742-S EN 
REPRESENTACIÓ DE LA COM. PROP. C. MALLORCA, 20, 
SEGONS MANIFESTA, PER LA REPARACIÓ DE 
L’EMBUSSAMENT DE LA CANONADA DE LA COMUNITAT DE 
PROPIETARIS DEL C. DE MALLORCA, NÚM.  20, COM A 
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CONSEQÜÈNCIA DE LES ARRELS DELS ARBRES PROPERS 
(20/05/2013). 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat 
Patrimonial de l’Administració núm. 000009/2014-REC, instat per la senyora 
amb DNI 52215742-S en representació de la COM. PROP. C. MALLORCA, 20, 
per la reparació de l’embussament de la canonada de la COMUNITAT DE 
PROPIETARIS DEL C. MALLORCA, 20, com a conseqüència de les arrels dels 
arbres propers, en data 20/05/2013, reclamant com a rescabalament una suma 
de 534,28 Euros. 
 
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 del informe del 
Tècnic especialista de Serveis Viaris de data 28 de febrer de 2014. 
 
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.” 
 

18. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA  NÚM. 159/2015,  DE DATA 
9 DE  SETEMBRE  DE 2015, DICTADA ALS AUTOS 
PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 304/2013-5  DAVANT EL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE 
BARCELONA. 

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

NÚMERO  1 DE BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  304/2013-5 
 
Núm. i data sentència:         159/2015  de  9 de setembre  de 2015 
 
Part actora  : SUSANA BELTRÁN XIMÉNEZ  
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Parts demandades  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
Lletrat:                                Matías Acebes Fernández 
  
Objecte del recurs  :  revisió de la autoliquidació AU-201404665 quota 

tributària de l’ IIVTNU ( Impost sobre l’ Increment del 
Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana) per raó de 
la segregació de la finca referència cadastral 
2956001-CF9656N-0001IP i devolució dels 
ingressos indeguts. 

 
Decisió  :  Declarar la inadmissibilitat del recurs per haver 

interposat contra una actuació administrativa no 
susceptible d’impugnació jurisdiccional per falta 
d’esgotament de la via administrativa perceptiva de 
conformitat amb els articles 68.1 i 69.c en relació a 
l’article 25.1 de la llei reguladora de la jurisdicció 
contenciós administrativa amb imposició de les 
costes processals a la demandada per import de 300 
euros al concórrer les circumstàncies especials de 
l’article 139.1 del mateix cos legal. 

 
Fermesa :   No és  ferma. Contra aquesta sentència escau 

interposar recurs  d’ apel·lació  davant  la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 

 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per 

assabentada i conforme. 
                                                    
                                           2.- Designar  al Servei de gestió Tributària com  a   

responsable d’acusar la recepció de la referida 
sentència i al departament d’ Intervenció pel seu 
compliment. 

 
19. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL 

CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPERVISIÓ PELS EBAS DELS 
SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS I L’EQUIP PROFESSIONAL DE 
CONVIVÈNCIA I EQUITAT. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Adjudicar a la Sra. amb NIF: 46748395-K, el contracte del servei de 
supervisió pels EBAS dels Serveis Socials municipals i l’equip professional de 
Convivència i Equitat, 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, amb un 
pressupost anual de 7.655,00 € (exempts d’IVA). 
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La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2015 dependrà de la data 
d’inici del contracte i serà, aproximadament, de 1.913,75 €; preveient que el 
contracte s’iniciarà el mes d’octubre de 2015. Aquesta despesa es distribuirà de 
la següent forma: 382,75 € a l’aplicació 083.3272.2279901 i 1.531,00 € a 
l’aplicació 35.2313.2279900. 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 08.3273.2279901 (1.531,00 
€) i a l’aplicació pressupostària 35.2313.2279900 (6.124,00 €) del pressupost 
del 2015 i a les de la resta d’exercicis econòmics que equivalguin a les 
mateixes, fins a la finalització del contracte i de les pròrrogues, a raó de mesos 
vençuts. 
 
TERCER.  Notificar l’adjudicació a la Sra. amb NIF: 46748395-K, publicar 
l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir 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.” 
 

20. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Adjudicar a l’empresa FULTON SERVICIOS INTEGRALES, SA, amb 
CIF: A-79446795, el contracte del servei de manteniment i conservació de les 
instal·lacions esportives municipals de Vilanova i la Geltrú, per un termini d’un 
any, amb possibilitat de pròrroga per un any més, prorrogables anualment, pel 
procediment obert i regulació harmonitzada i amb tramitació ordinària d’acord 
amb l’establert als articles 109 i 110 del TRLCSP, per un pressupost anual de 
125.389,32 € de base imposable més 26.331,76 € d’IVA, que fan un total de 
151.721,07 €. 
 
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2015 dependrà de la data 
d’inici del contracte i serà, aproximadament, de 20.898,22 € (més IVA), 
preveient que el contracte s’iniciarà el novembre de 2015.   
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33.3420.2279900 del 
pressupost del 2015 i a les de la resta d’exercicis econòmics que equivalguin a 
la mateixa, fins a la finalització del contracte i de les pròrrogues, a raó de 
mesos vençuts. 
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TERCER. Notificar l’adjudicació a l’empresa FULTON SERVICIOS 
INTEGRALES, SA, i a la resta de licitadors, publicar l’adjudicació al Perfil del 
Contractant i requerir l’adjudicatari perquè passats 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. 

 
 

TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
21. URBANISME. APROVAR DEFINITIVAMENT  EL PROJECTE 

TÈCNIC PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ 
DEPURADORA A LA ZONA DE PICNIC DEL RECINTE DE LA 
MASIA CABANYES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar definitivament el projecte tècnic per a l’execució de les 
obres “Instal·lació d’una estació depuradora a la zona de pícnic del recinte de la 
Masia d’en Cabanyes” de Vilanova i la Geltrú, redactat per part de l’arquitecte 
tècnic municipal senyor Jordi Gómez Pagès, que inclou l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, amb un pressupost de vint-i-dos mil nou-cents divuit euros 
amb vint-i-sis cèntims (22.918,26€), més cinc mil set-cents vint-i-set euros amb 
vint-i-set cèntims (5.727,27€) del 21 per cent de l’IVA, fan un total del 
pressupost d’execució per contracte de TRENTA TRES MIL EUROS (33.000 €) 
amb l’IVA inclòs. 
 
SEGON. Aquest import es farà efectiu quant a 28.000,00€ amb càrrec a la 
partida 40,161,61903 (fosa sèptica Masia Cabanyes) quan a 3.919,01 € amb 
càrrec a la partida 53,169,61901 (Manteniments diversos: parcs vialitat, 
sistemes informàtic....) i quan a 1.080,99€ amb càrrec a la partida 
40,1500,2269905 (Manteniments equipaments) del vigent Pressupost. 
 
TERCER. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de l’ajuntament.” 
 

22. URBANISME. APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 I ÚLTIMA A 
FAVOR DE TESNISTEEL CONSTRUCCIONES METÁLICAS,  PER 
CONSTRUCCIÓ PISTA POLIESPORTIVA EXTERIOR COBERTA. 
LOT I 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
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“PRIMER. Aprovar la certificació d’obres núm. 4, corresponent a treballs 
efectuats el mes de juny i juliol de 2015, a favor de l’empresa TECNISTEEL 
CONSTRUCCIONES METÁLICAS, SL, per les obres del projecte “Construcció 
d’una pista poliesportiva exterior coberta adjunta al pavelló poliesportiu del 
Garraf, LOT I”, per un import de TRENTA MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS 
EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (30.762,71€), més SIS MIL QUATRE-
CENTS SEIXANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (6.460,17€), 
corresponents al 21% d’IVA fan un total de TRENTA-SET MIL DOS-CENTS 
VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (37.222,87€). 
 
SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 33,342,62204 del 
vigent pressupost municipal.” 
 

23. URBANISME. APROVAR LA RELACIÓ DE MILLORES 
EFECTUADES PER L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓ DE LA PISTA POLIESPORTIVA EXTERIOR 
COBERTA, LOT I. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la certificació d’obres núm. 1, per un import de 
(65.598,97€), corresponent a treballs efectuats el mes de juliol i agost 2015, a 
favor de l’empresa TECNISTEEL CONSTRUCCIONES METÁLICAS, SL, per 
les obres del projecte “Construcció d’una pista poliesportiva exterior coberta 
adjunta al pavelló  poliesportiu del Garraf, LOT I”, sense cap cost.  
 
SEGON. No és necessari assignar cap partida pressupostària al respecte atès 
que l’mport de la certificació és 0.” 
 

24. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PEL SR. 
AMB NIF: 37563997-Y, PER A FER INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR 
A L’HABITATGE UNIFAMILIAR, SITUAT AL CARRER DEL 
TEATRE, NÚM. 9. (811/2015) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada pel Sr. amb NIF:  37563997-Y, per a  instal·lar un ascensor a 
l’habitatge unifamiliar, situat al carrer del Teatre, núm. 9. (Exp.000811/2015-
OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i 
jurídic favorables. 
 

25. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA AL SR. AMB 
NIF: 75502280-L, PER A INSTAL·LAR UN ASCENSOR AL 
CARRER DE BAILEN, NÚM. 9B. (813/2015) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada pel Sr. amb NIF:  75502280-L, per a instal·lar un ascensor al 
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carrer de Bailén, núm. 9 B. (Exp.000813/2015-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

26. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER 
GARRAF MAQUINÀRIA, SA, PER A FER DISTRIBUCIÓ INTERIOR 
DE NAU INDUSTRIAL PER A OFICINES I MAGATZEM, AL 
CARRER DE GUILLEM ROVIROSA, NÚM. 9B, BXS. D7 (837/2015) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per GARRAF MAQUINARIA, SA, A6429778-1, per a  fer distribució 
interior de nau industrial existent per a oficines i magatzem, al carrer de 
Guillem Rovirosa, núm. 9B,  bxs. (Exp.000837/2015-OBR), d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

27. URBANISME. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES I AMBIENTALS APROVADES PER DECRET 
PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. 

 
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret.  
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per esquerdes de la 

façana principal i posterior a l’alçada de la planta sotacoberta, al carrer de les 
Sogues,núm. 7. (802/2015) 

 
2. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar i 

pintar la façana al passeig de Ribes Roges, núm. 24. (817/2015) 
 
3. Sol·licitud presentada per a rehabilitar la paret mitgera i reforçar el forjat al carrer 

de l’Economia, núm. 47. (816/2015) 
 
4. Sol·licitud presentada per a fer tractament d’humitats per capilaritat, i 

rehabilitació de façana, al carrer de Santa Madrona, núm. 21. (825/2015) 
 

28. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 
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 
 
1. Comunicació presentada per a canviar canonades i rajoles del bany al carrer del 

Recreo, núm. 27, 2n. 2a.(807/2015) 
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2. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa a la rambla de 
la Pau, núm. 63, 2n. 2a. (809/2015) 

 
3. Comunicació presentada per a reformar bany al carrer de la Creu del Garí, núm. 

22. (814/2015) 
 
4. Comunicació presentada per a reformar bany al carrer de Mallorca, núm. 19, 4t. 

4a. (815/2015) 
 
5. Comunicació presentada per a canviar paviment de guix per morter en parets, al 

carrer de l’Aigua, núm. 152B, bxs. 2a. (818/2015) 
 
6. Comunicació presentada per PUNT DE BANY SCP, per a reformar la cuina a la 

rambla de Salvador Samà, núm. 99, 1r. (821/2015) 
 
7. Comunicació presentada per PUNT DE BANY SCP, per a canviar banyera per 

plat de dutxa a la Pl. de la Fàbrica Nova, núm. 16, 2n. B (822/2015) 
 
8. Comunicació presentada per a canviar sanitaris del bany a la plaça de Beatriu de 

Claramunt, núm. 2,  3r. 4a. (829/2015) 
 
9. Comunicació presentada per a reformar bany i cuina al carrer del Doctor 

Zamenhof, núm. 24, 3r. B. (832/2015) 
 
10. Comunicació presentada per SERVEIS 11 EN 1, per a enguixar i pintar pis al 

carrer de Ca l’Escoda, núm. 8, 4t.1a.(840/2015) 
 
11. Comunicació presentada per a canviar sostre d’escaiola al carrer Nou, núm. 14. 

(843/2015) 
 
12. Comunicació presentada per a canviar rajoles i sanitaris del bany, al carrer de la 

Restauració, núm. 17, bxs. (844/2015) 
 
13. Comunicació presentada per a canviar banyera per plat de dutxa i sanitaris del 

bany a la rambla d’Arnau de Vilanova, núm. 16. (846/2015) 
 
14. Comunicació presentada per a canviar rajoles de cuina a l’avinguda de Francesc 

Macià, núm. 165, bloc B, 6è 2a. (848/2015) 
 
ACTIVITATS 
 
Innòcues 
 
1. Declaració responsable presentada per EL OUTLET DE LA TELE, SL, per 

instal·lar una activitat de venda d’article de regal al carrer de Josep Coroleu, 
núm. 67-69. (319/15) 

 
2. Declaració responsable presentada per instal·lar un centre de tatuatges al carrer 

de Sant Gregori, núm. 10, bxs. (323/15) 
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3. Declaració responsable presentada per instal·lar una oficina administrativa 
tècnica al carrer de Picapedrers, núm. 14, bxs. (317/15) 

 
4. Declaració responsable presentada per VILAKIDS, SL, per canviar de nom una 

botiga de roba i complements a la rambla Principal, núm. 39. (305/15) 
 
5. Comunicació presentada per FINCAS ARMENGOL, SL, per instal·lar una oficina 

immobiliària al carrer de la Providència, núm. 1, B, bxs. (302/15) 
 
6. Comunicació presentada per RODRI INSTAL·LACIONS GARRAF, SL, per 

canviar de nom (mateix soci), l’oficina d’empresa instal·ladora  a la rambla Arnau 
de Vilanova, núm. 6, bxs. 2a. (307/15) 

 
REPAR 
 
1. Comunicació presentada per SI-SAL-ONE, SCP, per canviar de nom un bar al 

carrer de la Providència, núm. 3, bxs.1a. (326/15) 
 
2. Comunicació presentada per canviar de nom un bar al carrer de Bailèn, núm. 29, 

bxs. (313/15) 
 
Annex III, LPCAA 
 
1. Comunicació presentada per L’INSTITUT UNIVERSITAT DE CIÈNCIA I 

TECNOLOGIA, SA, per instal·lar un laboratori d’anàl·lisi d’aigua i aliments al 
carrer de la Fassina, núm. 4, bxs. (50/15) 

 
2. Comunicació presentada per CS ESTABLIMENTS DE PROXIMITAT, SL per 

instal·lar un supermercat (PEC) i aparcament (14 places) al carrer del Gas, núm. 
11, bxs. 1. (276/15) 

 
29. MOBILITAT. APROVACIÓ DE LES AL·LEGACIONS AL PLA DE 

TRANSPORT DE VIATGERS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 2020. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. APROVAR les al·legacions al Pla de Transport de Viatgers de 
Catalunya 2020 de la Generalitat de Catalunya redactades per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, i que s’exposen a continuació: 
 
1. El Pla defineix al punt 3.2.2 una xarxa de serveis d’altes prestacions 
expres.cat.  
No s’hi inclou Vilanova i la Geltrú. 
 
Al·legació: afegir el servei exprés E-15 entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona 
amb serveis cada 30 minuts. 
 
2. El Pla preveu al punt 3.3 estendre la integració tarifària al conjunt del territori 
de Catalunya. 
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No inclou la revisió de les integracions tarifàries existents. 
 
Al·legació: Incorporar una revisió de la integració tarifària que sigui el més 
equitativa i justa possible a tot Catalunya, de tal manera que per a distàncies 
similars s’obtinguin tarifes similars. Es sol·licita una tarifació que resolgui 
problemàtiques com les vigents en el Sistema Tarifari Integrat de Barcelona, a 
on distància i cost no són proporcionals i que perjudica greument Vilanova i la 
Geltrú i en general a tota la comarca. Un exemple clar de discriminació a 
Vilanova i la Geltrú es produeix a la línia R-2 de rodalies en què de Vilanova a 
Castelldefels es passa de la zona 4 a la zona 1, mentre que de Castelldefels a 
Barcelona, el trajecte es realitza amb un títol de transport d’una sola zona, 
malgrat ser distàncies similars. 
 
3. El Pla preveu al punt 3.1.1.2 efectuar un estudi sobre la viabilitat d’una 
segona fase dels serveis de rodalia de Tarragona que permeti millorar l’oferta 
de serveis amb la zona costanera del Baix Penedès i també amb l’interior del 
Camp de Tarragona.  
 
Els municipis de Cubelles, Vilanova i la Geltrú i Sitges han estat exclosos 
malgrat formar part de la mateixa línia de ferrocarril, la seva proximitat amb els 
municipis de Cunit o Calafell i tenir unes pautes de mobilitat similars. Així 
mateix, les enquestes de mobilitat indiquen la importància de la relació amb les 
comarques veïnes del Baix Penedès i el Tarragonès. Finalment, es disposa 
d’infraestructura ferroviària enfocada cap a Tarragona des de la ciutat de Sitges 
que es troba totalment infrautilitzada. 
 
Al·legació: Incloure els municipis costaners de la comarca del Garraf en l’estudi. 
 
4. El Pla incorpora mesures per a la millora de la velocitat comercial en la 
prestació dels serveis ferroviaris. 
 
El Garraf ha perdut sistemàticament velocitat en les seves relacions amb 
Barcelona en desplaçaments en tren. Primer amb la desaparició dels serveis 
semidirectes i després amb la implantació del Tren d’Alta Velocitat (TAV), que 
ha alentit la velocitat dels trens al pas pel Prat de Llobregat i Bellvitge. S’ha 
passat de 30 minuts de trajecte a uns 45 minuts. Aquesta increment de temps 
de viatge fomenta la competitivitat del vehicle privat front el transport públic. 
 
Al·legació: Concreció en el Pla a l’hora d’establir uns objectius de velocitat 
mínima per als serveis de rodalies i que es restableixi als serveis de rodalies 
les velocitats comercials que s’han vist perjudicades per la construcció de grans 
infraestructures com  el TAV. 
 
SEGON. Presentar en temps i forma les al·legacions expressades en el 
paràgraf anterior davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
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de la Generalitat de Catalunya (Direcció General del Transport Terrestre), per a 
la seva consideració i resolució. 
 

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. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

30. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ ADDENDA, EN MATÈRIA DE 
FORMACIÓ DEL SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA DE LES 
PERSONES ESTRANGERES IMMIGRADES, AL PROTOCOL 
ADICIONAL 2015 DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA I 
L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

  
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar l’addenda al Protocol addicional de concreció per al 2015 
del Contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, en matèria de serveis socials, altres programes relatius 
al benestar social i polítiques d’igualtat, per tal d’ampliar la col·laboració en 
relació amb la formació de coneixements laborals del servei de primera acollida 
(Mòdul B) en els termes que recull la present Addenda, que s’adjunta a la 
proposta. El Departament Benestar Social i Família finançarà la quantitat 
màxima de 1.500 € per a la realització dels 2 cursos de coneixements laborals. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació 
necessària”. 
  
 
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 general. 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                    Isidre Martí Sardà 
 
 


