ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL 6 DE SETEMBRE DE
2016
Acta núm. 31
Assistents:
NEUS LLOVERAS MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GLÒRIA GARCÍA PRIETO
TERESA LLORENS I CARBONELL
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
GISELA VARGAS I REYES
SECRETARI GENERAL
MARCEL·LÍ PONS DUAT
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ

Assisteix a la mateixa reunió la regidora Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL i el Sra. NÚRIA
BLANES MELÉNDEZ 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 I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2016.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de juliol de 2016 per unanimitat dels
assistents.
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2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE VIGILÀNCIA PER A LA FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I LA
GELTRÚ. EXP. NÚM. 007/2016-CONT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER.- Adjudicar a l’empresa NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES 2003, SL
amb CIF B-65631962, el contracte del servei de vigilància per a la Fira de Novembre
de Vilanova i la Geltrú, per un període d’un any, prorrogable un any més, per un import
anual màxim total de 18.995,00 € de base imposable i 3.988,95 € corresponents a un
21% d’IVA, que fan un total de 22.983,95€ (VINT-I-DOS MIL NOU-CENTS VUITANTATRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS).
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec al pressupost de PIVSAM.
TERCER.- Notificar l’adjudicació a l’empresa NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES
2003, SL, a la resta de licitadors, i a PIVSAM; publicar l’adjudicació al Perfil del
Contractant i requerir a l’adjudicatari perquè en un màxim de quinze (15) dies hàbils, a
comptar del següent en què es rebi la notificació de l’adjudicació, formalitzi el
contracte.
QUART.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa,
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha
dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o
bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
SETÈ.- Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de
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.”
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3. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL
SUBMINISTRAMENT D’UNA CONSTRUCCIÓ MODULAR PER A LES
DEPENDÈNCIES DE PROTECCIÓ CIVIL, SALA CECOPAL I SALA DE
BRÍFING DE LA POLICIA LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJANÇANT
RÈNTING. EXP. NÚM. 007/2014-CONT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER.- PRORROGAR el contracte pel període de DOS ANYS més (del 16
d’octubre de 2016 al 15 d’octubre de 2018) per l’import mensual de LLOGUER de
336,18 € més 21% d’IVA.
La despesa anirà imputada a l’aplicació pressupostària 05.1350.22701 de l’exercici
2016 i a les aplicacions dels exercicis 2017 i 2018 que s’habilitin a tal efecte.
SEGON.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte, que s’adjunta com a Annex.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa ALCO GRUPO EMPRESARIAL, SL,
amb domicili al C/ Torn, 18-22, 08292 Esparraguera, i CIF B-64278757.
QUART.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.
CINQUÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
SISÈ.- Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància
en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que
suspengui els terminis dels recursos corresponents.”
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4. CONTRACTACIÓ APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE CONTROL DE LA POBLACIÓ DE COLOMS DE VILANOVA I LA
GELTRÚ. EXP. NÚM. 002/2014-CONT.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER.- PRORROGAR el contracte pel període d’un any més (del 18 de setembre
de 2016 al 17 de setembre de 2017) per un import anual de 6.317,32 € de base
imposable més 1.326,64 € que corresponen a un 21% d’IVA, que fan un total de
7.643,96 €.
La despesa anirà imputada a l’aplicació pressupostària 42.1724.2279901 de l’exercici
2016 i a l’aplicació de l’exercici 2017 que s’habiliti a tal efecte.
SEGON.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte, que s’adjunta com a Annex.
TERCER.- Notificar aquest acord a AMBIENS, SL amb domicili a C/ Ametllers, 39,
baixos, 08711 Òdena i CIF B-63496053.
QUART.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.
CINQUÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
SISÈ.- Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància
en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que
suspengui els terminis dels recursos corresponents.”
5. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD
DE
RESOLUCIÓ
D’EXPEDIENT
SANCIONADOR
AMB
REFERÈNCIA 000046/2016-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA
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I LA GELTRÚ, PER EMBRUTAR LA VIA PÚBLICA, DEGUT AL TRENCAMENT
DEL CÀRTER DEL SEU VEHICLE, EN DATA 13/01/2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER: DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular
del DNI 47844710-H
SEGON: IMPOSAR a la persona titular del DNI 47844710-H, la sanció de multa de
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 23.3.h) de l’Ordenança de
Mesures per fomentar el Civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú.
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI 47844710-H, perquè faci efectiu el
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
No obstant, es reduirà en un 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució.
QUART. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució 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.
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.
SISÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
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6. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD
DE
RESOLUCIÓ
D’EXPEDIENT
SANCIONADOR
AMB
REFERÈNCIA 000035/2016-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE
MESURES PER FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I
LA GELTRÚ, PER MOLÈSTIES CONTINUADES ALS VEÏNS CAUSADES PER
UNA BOMBA D’AIGUA EXISTENT A UN IMMOBLE DE LA SEVA PROPIETAT,
SITUAT AL C. SANTA MADRONA, 2, EN DATA 27/10/2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI 77096607-D, la sanció de multa de
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 73.1 de l’Ordenança de Mesures
per a fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú.
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI 77096607-D, perquè faci efectiu el
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
No obstant, es reduirà en un 20% l’import de la sanció si es presta la conformitat del
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució.
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
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7. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER
INFRACCIÓ EN MATÈRIA DE CONSUM, SEGONS ACTA 56/2015 JRC I
58/2015 JRC DE L’INSPECTOR DE CONSUM ON S’ACREDITA QUE EL
TIQUET DE COMPRA NO SURT EL NIF IDENTIFICATIU DEL TITULAR DE
L’ESTABLIMENT. EXP. NÚM. 000018/2016-UES.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. IMPOSAR a ESTO ES UNA MASA, SL amb DNI/CIF B6604731-7, la
sanció de multa de quatre-cents euros (400€) per infracció de l’article 331-4.e) del
Codi de Consum de Catalunya.
SEGON. IMPOSAR a ESTO ES UNA MASA, SL amb DNI/CIF B6604731-7, la sanció
de multa de tres-cents euros (300€) per infracció de l’article 331.6 c) del Codi de
Consum de Catalunya.
TERCER: REQUERIR a ESTO ES UNA MASA, SL, amb NIF B6604731-7, perquè faci
efectiu el pagament de la sanció total imposada de set-cents euros (700€). A aquests
efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les condicions i terminis per
complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
No obstant, es reduirà en un 25% l’import de la sanció si es presta la conformitat del
pagament dins dels 15 dies posteriors a la notificació d’aquesta resolució.
QUART. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució 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.
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
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aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.
SISÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
8. UNITAT D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDINARI PER
INFRACCIÓ DEL CODI DE CONSUM DE CATALUNYA, AL NO ATENDRE AL
REQUERIMENT DE L’OMIC I AL NO COMPLIR AMB EL SERVEI DE
REPARACIÓ D’UNA FUNDA DE VIOLONCEL. EXP. NÚM. 000019/2016-UES.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER: DECLARAR la manca de competència territorial d’aquesta administració
per incoar l’expedient sancionador 000019/2016-UES a nom del titular del següent DNI
46781900-S
SEGON: DONAR TRASLLAT a l’òrgan competent territorialment en la matèria, per tal
que, en base a la documentació del present expedient li doni el tràmit adient.
TERCER: PROCEDIR al arxiu definitiu del present expedient sancionador a nom del
titular del següent DNI 46781900-S
QUART. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant
l’òrgan que ha dictat aquesta resolució 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.
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.
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SISÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que
l’assisteixen.”
9. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 189/2016
DE DATA 25 DE JULIOL 2016 DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO 5 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT
ABREUJAT NÚM. 209/2015-V. EXP. NÚM. 000202/2016-SEC.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional :

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 5
DE BARCELONA.

Núm. procediment :

Abreujat 209/2015-V

Núm. i data sentència:

189/16 de 25 de juliol

Part actora :

JM P. R.

Part demandada :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

Matías Acebes

Objecte del procediment :

Resolució de 25-3-2016 desestimatòria del recurs de
reposició contra el Decret d’alcaldia de 11-2-2015.
Quantia del procediment 648,39 €

Qüestió jurídica:

Es troba subjecte a l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana la dissolució d’una
comunitat de propietaris sobre un bé immoble, amb
adjudicació de la plena propietat a un dels comuners i la
compensació a l’altre amb diners.
La jutgessa considera que la doctrina jurisprudencial
determina que la divisió i adjudicació de la cosa comú no
constitueix una operació susceptible de ITP (impost sobre
Transmissions patrimonials) ni tampoc de plusvàlua. Com
no ha quedat acredita l’excés d’adjudicació, el fet no està
subjecte a l’impost.

Decisió :

Estima el recurs. Revoca l’acte impugnat (Resolució
de 25-3-2016 desestimatòria del recurs de reposició
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contra el Decret d’alcaldia de 11-2-2015). I imposa les
costes a l’Ajuntament de Vilanova en la quantia de
300€ .
Fermesa :

Contra aquesta resolució no es pot interposar cap recurs
ordinari, només és susceptible de recurs de cassació (86
LJCA)

Acords:

1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada
i conforme.

10. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 180/2016
DE DATA 18 DE JULIOL 2016 DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO 15 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT
ORDINARI NÚM. 101/2015-C. EXP. NÚM. 000201/2016-SEC.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent
procediment:
Òrgan jurisdiccional :

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 15
DE BARCELONA.

Núm. procediment :

Ordinari 101/2015-C

Núm. i data sentència:

180/16 de 18 de juliol

Part actora :

Supermercados Sabeco SA (Hiper Simply)

Part demandada :

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Lletrat:

Miquel Angel PIGEM

Objecte del procediment :

Resolució administrativa de data 24-12-2014 que
desestima el recurs de reposició contra la inicial proposta
de resolució de data 17-9-2014 dictada en l’expedient
sancionador de consum núm. 214/14-UES (per comissió
d’una falta greu, s’acorda que correspon una sanció
administrativa entre 20.001 i 300.000 euros que haurà
d’imposar l’òrgan competent, la Generalitat de Catalunya)

Qüestió jurídica:

Infracció de consum sobre horaris comercials. (obertura
els diumenges 13 i 20-7-2014
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Tot i que l’actora (Supermercat Simply) va tenir
l’oportunitat d’impugnar el traçat de la delimitació de la
zona turística, no ho va fer, per tant, la declaració de la
zona turística és ferma i consentida per l’actora.
Decisió :

DESESTIMA íntegrament el recurs.
Sense expressa condemna en costes

Fermesa :

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs ordinari
d’apel·lació, a plantejar en el termini de 15 dies.

Acords:

1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada
i conforme.

11. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 135/13-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS A LA PORTA DE L’ARMARI DE REGISTRE,
CAUSATS PER LA COMPANYIA D’AIGÜES, EL DIA 12 DE NOVEMBRE DE
2013.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000135/2013 instat per la COM. PROP. C. ATZAVARES, 22,
amb NIF H6321559-4 pels danys causat en l’armari de registre, reclamant com a
rescabalament una suma de QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA
CÈNTIMS D’EURO (411.40 Euros).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:

Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114

Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098
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Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
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. COMUNICAR a la persona interessada

Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

3/12/13

Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament

SIS MESOS

Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de
l’expedient en el termini establert

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. 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.
SETÈ. 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.
VUITÈ. 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. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 39/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE FORD FOCUS, MATRÍCULA 3606HMC, PER LA CAIGUDA D’UN ARBRE AL CARRER NANSA, 11, EL DIA 24
D’AGOST DE 2015.

12

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de
l’Administració núm. 000039/2016-REC instat per l’advocat CARLOS PEREZ ORTIZ,
en representació de MAPFRE FAMILIAR, SL i la senyora amb DNI 9768642 J, pels
danys causat al seu vehicle, reclamant com a rescabalament una suma de TRES
CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS D’EURO (357.21
euros) per part de MAPFRE FAMILIAR, SL i de CENT CINQUANTA EUROS (150
euros) per part de la senyora amb DNI 9768642 J.
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:

Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114

Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
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. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

21/03/16

Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament

SIS MESOS

Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de
l’expedient en el termini establert

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
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SISÈ. 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.
SETÈ. 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.
VUITÈ. 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. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 55/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE BMW, MATRÍCULA 4067 BST,
A CONSEQÜÈNCIA DE SER RETIRAT PER LA GRUA MUNICIPAL DEL
CARRER PROVIDÈNCIA, 66, EL DIA 21 D’ABRIL DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000055/2016-REC instat per la senyora amb DNI 48024022 E,
per danys al seu vehicle BMW, amb matrícula 4067 BST a conseqüència de ser retirat
per la grua del carrer Providència, 66, el dia 21 d’abril de 2016, reclamant com a
rescabalament una suma de DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS D’EURO (256.80 EUROS).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:

Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114

Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098
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Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
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. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

15/05/16

Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament

SIS MESOS

Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de
l’expedient en el termini establert

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. 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.
SETÈ. 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.
VUITÈ. 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. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 57/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE MEGANE, 2055 DCC, A
CAUSA DE LA CREMA D’UNS CONTENIDORS AL CARRER JARDÍ AMB
CARRER LEPANT, EL DIA 14 DE MAIG DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
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“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000057/2016-REC instat pel senyor amb DNI 32879432 N,
pels danys causat al seu vehicle, reclamant com a rescabalament una suma de
QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS (4.265 Euros).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:

Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114

Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
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. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

14/05/16

Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament

SIS MESOS

Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de
l’expedient en el termini establert

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. 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.
SETÈ. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
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Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
VUITÈ. 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.”
15. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 66/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER PELEGRÍ
BALLESTER A CONSEQÜÈNCIA DEL MAL ESTAT DE LA CALÇADA, EL DIA
4 DE JUNY DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000066/2016-REC instat per la senyora amb DNI 38260497 C,
pels danys soferts en la caiguda, reclamant com a rescabalament una suma de NOUCENTS EUROS (900 Euros).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:

Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114

Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
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. COMUNICAR a la persona interessada.
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

15/06/16

Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament

SIS MESOS
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Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de
l’expedient en el termini establert

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. 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.
SETÈ. 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.
VUITÈ. 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.”
16. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 78/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A L’APARCAMENT DE RIBES
ROGES PEL MAL ESTAT DEL PAVIMENT, EL DIA 17 DE JUNY DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000078/2016-REC instat per la senyora amb DNI 38054445 W,
pels danys causat per la caiguda.
SEGON. Suspendre la tramitació de l’expedient fins a l’estabilització de les lesions.
TERCER. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:

Instructor/a
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Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114

Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
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.
QUART. COMUNICAR a la persona interessada

Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

4/7/16

Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament

SIS MESOS

Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de
l’expedient en el termini establert

NEGATIU

CINQUÈ. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
SISÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SETÈ. 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.
VUITÈ. 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.
NOVÈ. 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.”
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17. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 79/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA PRINCIPAL, PEL
MAL ESTAT DEL PAVIMENT EL DIA 22 DE JUNY DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000079/2015-REC instat per la senyora amb DNI 22956928 F,
pels danys causat en la caiguda, reclamant com a rescabalament una suma de CINCCENTS EUROS (500 Euros).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:

Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114

Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
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. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

4/7/16

Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament

SIS MESOS

Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de
l’expedient en el termini establert

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
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CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. 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.
SETÈ. 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.
VUITÈ. 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.”
18. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 84/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE OPEL CORSA, B 4690 UH,
PER L’IMPACTE D’UN SENYAL VERTICAL, AL CARRER FRANCESC MACIÀ,
EL DIA 18 D’ABRIL DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000084/2016-REC instat per l’advocada ANNA M. TARRAGÓ
BARBADILLO, en representació del senyor amb DNI 80018957 W, pels danys causats
al seu vehicle, reclamant com a rescabalament una suma de DOS-CENTS TRENTATRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO (233.64 Euros).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:

Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114

Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA

21

Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
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. COMUNICAR a la persona interessada

Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

11/7/16

Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament

SIS MESOS

Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de
l’expedient en el termini establert

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. 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.
SETÈ. 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.
VUITÈ. 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.”
19. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
D’INCOACIÓ 91/16-REC DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS PRODUÏTS PER LA GRUA MUNICIPAL AL
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VEHICLE 8497 GDN, AL REMOLCAR-LO A LA RAMBLA ARNAU DE
VILANOVA, 34, EL DI 4 DE NOVEMBRE DE 2015.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000091/2016-REC instat per l’advocada Sra. YOLANDA VILA
MORALES, en representació del senyor amb DNI 52217882 Q i FÉNIX DIRECTO, SA
pels danys causats al vehicle referenciat, reclamant com a rescabalament una suma
de QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS
D’EURO (453.87 EUROS).
SEGON. NOMENAR les següents persones com a instructor/a i secretari/ària de
l’expedient:

Instructor/a
Nom: DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Correu electrònic: dmoyano@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4114

Secretari/ària
Nom: BLANCA PERIBÁÑEZ I ROMAGOSA
Correu electrònic :bperibanez@vilanova.cat
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 4098

Aquests nomenaments podran ser recusats per la persona o persones interessades
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. COMUNICAR a la persona interessada
Data de presentació de la sol·licitud a l’efecte del còmput dels terminis legals

27/7/16

Termini màxim de resolució expressa del procediment per part de l’Ajuntament

SIS MESOS

Caràcter del silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de
l’expedient en el termini establert

NEGATIU

QUART. COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d’accés a l’expedient i a
conèixer, en tot moment, l’estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los
amb l’original, i la devolució d’aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a
l’expedient.
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CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada.
SISÈ. 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.
SETÈ. 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.
VUITÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els
terminis dels recursos corresponents.”
20. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA PARCIAL 60/13-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A CAUSA DE
L’EMBUSSAMENT DE LES CANONADES EL 15 DE GENER DE 2013.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Estimar parcialment la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
pel senyor amb DNI 77096808 A, en representació de la Comunitat de Propietaris de
la finca ubicada a Plaça Llarga, 16, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. I en
conseqüència abonar-li la quantitat de mil dos-cents seixanta cinc euros amb setanta
vuit cèntims (1265,78€), en concepte del 50% dels danys soferts. De aquesta quantitat
700€ aniran a càrrec de la partida 07.9203.2260401 “Responsabilitat patrimonial”
d’aquest Ajuntament, en concepte de la franquícia i la resta a càrrec de l’asseguradora
d’Ajuntament.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, a l’asseguradora i als
Departaments de Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament.”
21. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA 69/15-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS CAUSATS PER UNA
AVARIA A LA CAMBRA DE PEIX, A LES MERCADERIES DE LA PARADA 43
DEL MERCAT DEL CENTRE EL DIA 6 DE JUNY DE 2015.
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Declarar la procedència de la indemnització a favor del senyor reclamant de
l’expedient 000069/2015-REC, amb DNI 52213909 E, en la quantitat de cent
quaranta-tres euros amb quaranta cèntims (143,40 €) pels danys soferts, els quals
aniran a càrrec de la partida 07.9203.2260401 “Responsabilitat patrimonial ” d’aquest
Ajuntament.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada, i als departaments de
Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament.
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.”

22. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA 2/16-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL COTXE FORD FIESTA,
7704–DCV, A CAUSA DE LA CAIGUDA D’UN ARBRE AL CARRER
SOLICRUP, 33.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració núm. 000002/2016-REC, instat per REPARACIO ELECTRICITAT
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MOTORS REM, SL, representat per l’advocat CARLOS PÉREZ ORTIZ pels danys al
seu cotxe Ford Fiesta 7704-DCV, com a conseqüència de la caiguda d’un arbre al
carrer Solicrup, 33, en data 25 d’agost de 2016, reclamant com a rescabalament una
suma de 439.73 Euros.
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient a la senyora M. Dolors Moyano
Campaña, i nomenar secretària de l’expedient a la senyora Blanca Peribáñez i
Romagosa. 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.”

23. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 57/14-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS CAUSATS AL JARDÍ DE LA
SEVA FINCA A L’AVINGUDA TORRE DEL VALLÈS, 122, PROVOCATS PER
LES ARRELS D’UN ARBRE DE LA VIA PÚBLICA.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
per la senyora amb DNI 16774296 M contra aquest Ajuntament en data 30 de juny de
2014.
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
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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.”
24. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 20/15-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA A L’AVINGUDA
ROCACRESPA, A L’ALÇADA DEL CARRER RASOT AMB CARRER DOCTOR
ZAMENHOF, COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’EXISTÈNCIA D’UN PANOT
AIXECAT A LA VORERA, EL DIA 11 DE GENER DE 2015.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
per la senyora amb DNI 37589728 T contra aquest Ajuntament en data 13 de gener
de 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
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interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
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”
25. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 20/16-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS SOFERTS PEL SEU
VEHICLE VOLKSWAGEN GOLF AMB MATRÍCULA 0251 HFT A CAUSA DE
L’ACTUACIÓ DE LA GRUA MUNICIPAL.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
pel senyor amb DNI 47635942 K contra aquest Ajuntament en data 11 de gener de
2016.
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.”
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26. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ PER DESISTIMENT 68/16-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS ALS SEU VEHICLE SEAT
IBIZA, AMB MATRÍCULA 3601 JKH, QUAN LA GRUA MUNICIPAL HI HA
COL·LISIONAT, AL CARRER PARE GARÍ, 72, EL DIA 27 DE MAIG DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
pel senyor amb DNI 52216298 L contra aquest Ajuntament en data 27 de maig de
2016.
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.”
27. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA 11/14-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA AL PASSATGE
CARRERADA S/N, COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA MANCA DE PANOTS A
LA VORERA, EN DATA 17 DE FEBRER DE 2014.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
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“PRIMER. Desestimar la reclamació formulada per la senyora amb DNI 38456645 R
contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, no s’ha provat de forma inequívoca la
relació de causalitat entre el funcionament normal o anormal del servei públic i els
danys reclamats.
SEGON. Comunicar el present acord als interessats.
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.”
28. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA 104/14-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE TOYOTA
YARIS, MATRÍCULA 3512WP69, DURANT LA SEVA PERMANÈNCIA AL
DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES UBICAT AL COSTAT DE L’ITV, DEL 6 AL
7 D’OCTUBRE DE 2014.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Desestimar la reclamació presentada per la senyora amb NIE X7442885Q
contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per no quedar acreditat que els danys
reclamats s’hagin produït a l’interior del dipòsit de vehicles.
SEGON. Comunicar el present acord als interessats.
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
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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.”
29. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA 16-15-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER ACCIDENT AMB CICLOMOTOR
MATRÍCULA C-1988-BHX A LA RBLA. ARNAU DE VILANOVA A CAUSA DE
L’EXISTÈNCIA D’UN RESSALT A LA ALÇADA EN DATA 27 DE MARÇ DE
2014.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel
lletrat ORIOL EDO ARCAS, en representació del senyor amb DNI 37266868 Z contra
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per manca de nexe causal entre els fets reclamats
i el funcionament de l’administració.
SEGON. Comunicar aquest 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.
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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.”
30. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA 19/15-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS OCASIONATS A LA LLUNA
DEL VEHICLE MERCEDES BENZ SLK AMB MATRÍCULA 5314-FVL QUAN
CIRCULAVA PEL CARRER JOSEP COROLEU AMB L’AVINGUDA
FRANCESC MACIÀ, A CAUSA DE L’IMPACTE DE CARAMELS DE LA
COMPARSA, EL DIA 2 DE MARÇ DE 2014.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Desestimar la reclamació formulada per l’advocat Sr. CARLOS PÉREZ
ORTIZ, en representació del senyor amb DNI 36500883 K, contra l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, per la inexistència del nexe causal entre l’actuació o omissió dels
serveis municipals i els danys que es diu que es van patir.
SEGON. Comunicar 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. “
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31. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA 22/15-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER LA CAIGUDA EN BICICLETA
PATIDA AL CARRER HAVANA A CAUSA DE L’EXISTÈNCIA D’UN SOT A LA
VIA, EL DIA 7 DE FEBRER DE 2015.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel
senyor amb DNI 49881443 D, representat per l’advocat senyor EDUARD CALABRIA
MARIMON, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, doncs no s’ha aportat cap
prova objectiva sobre la forma de produir-se l’accident i les circumstàncies del mateix,
només la versió del reclamant, per tant manca el nexe de causal entre la lesió o danys
i el funcionament normal o anormal d’aquesta Administració Local.
SEGON. Comunicar aquest 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.”
32. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA 40/15-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER LA CAIGUDA AL CARRER JOSEP
ANSELM CLAVÉ, PER ENSOPEGAR AMB LA PROTECCIÓ DEL CARRIL
BICI, EL DIA 23 DE MARÇ DE 2015.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
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“PRIMER. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la
senyora amb DNI 77259575 E contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per no
haver-se provat adequada i suficientment la relació de causalitat entre els danys
produïts i el funcionament d’aquesta Administració.
SEGON. Comunicar el present acord als interessats.
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.”
33. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA 66/15-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER
MENÉNDEZ Y PELAYO, 14, PEL MAL ESTAT DE LA VORERA, EL DIA 10 DE
JUNY DE 2014.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la
senyora amb DNI 39865213 A, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per no
aportar cap prova que acrediti el nexe causal entre els fets i el funcionament de
l’administració.
SEGON. Comunicar aquest 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
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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. “
34. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA 83/15-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER L’ACCIDENT PATIT AMB LA
MOTOCICLETA HONDA AMB MATRÍCULA 6405-FLD AL CARRER JOSEP
COROLEU, EL DIA 16 DE JULIOL DE 2014.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició formulat per la lletrada Anna M. Tarragó
Barbadillo, en representació de l’interessat amb DNI 52216410-Q, contra l’acord de la
de la Junta de Govern Local, de data 31 de maig de 2016, el qual, desestimava la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada contra l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú.
SEGON. Comunicar aquesta resolució a la interessada.
TERCER. L’acte és una resolució que posa fi a la via administrativa, el qual 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.”
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35. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA 86/15-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS MORALS I MATERIALS
COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SEVA MATRICULACIÓ AL PRIMER CURS
DE FORMACIÓ BÀSICA DE LA LLICÈNCIA DE MANTENIMENTS
D’AERONAUS (CATEGORIA B.1.1.) EN L’EFAV, EN DATA 15 DE SETEMBRE
DE 2014.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORD
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la
lletrada LAURA BARBERA BATLLO, en representació en representació del senyor
amb DNI 48094889 A, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per manca del nexe
causal entre el funcionament normal o anormal del servei públic i el dany reclamat.
SEGON. Comunicar aquest 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. “

36. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA 11/16-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER LESIONS EN UN ULL PER RESTES
DE PODA DE LA RAMBLA PRINCIPAL, EL DIA 27 DE GENER DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
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ACORDS
“PRIMER. Desestimar la reclamació presentada per la senyora amb DNI 52429528 Q
contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per no acreditar la relació de causalitat entre
el funcionament normal/anormal del servei públic i el dany reclamat.
SEGON. Comunicar el present acord als interessats.
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.”
37. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA 12/16-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER NO HAVER FET LA RECOLLIDA DE
LES RESTES DE PODA AL CAMÍ MAS ROQUER I NO HAVER POGUT
TREURE EL COTXE PER ACOMPANYAR LA SEVA MARE I HA HAGUT DE
FER SERVIR EL SERVEI DE TAXI, EL DIA 13 DE GENER DE 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la
senyora amb DNI 52215659 R, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ja que no
queden suficientment demostrades ni ha quedat inequívocament provat que hagi estat
el funcionament normal a anormal dels serveis públics municipals la causa dels danys
reclamats.
SEGON. Comunicar aquest 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
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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.”
38. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACORD
DE RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA 42/16-REC DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A UNA CALDERA PER UNA
PUJADA DE LA PRESSIÓ D’AIGUA AL CARRER RIU EBRE, 24 C, EL DIA 6
DE DESEMBRE DE 2015.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la
senyora amb DNI 52422855 J, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SEGON. Comunicar aquest 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.
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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.”
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
39. CONVÈNCIA I EQUITAT. APROVACIÓ SI ESCAU DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
PROGRAMA DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS PER A L’IMPULS DELS
SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANA. EXP. NÚM. 000020/2016-CON.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del programa de suport als
Ajuntaments per a l’impuls dels serveis de mediació ciutadana per a l’any 2016 segons
el text que s’adjunta.
Segon. Disposar la publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat dels convenis i encàrrecs de gestió i les
seves modificacions que s’aprovin per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
d’acord amb el que estableixen els art. 14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern a les entitats locals i 18,4 de la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
Tercer. Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les
dades.
Descripció: (títol del Conveni)
CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I
LA GELTRÚ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
PROGRAMA DE SUPORT ALS ENS LOCALS PER A L’IMPULS DELS SERVEIS DE
MEDIACIÓ CIUTADANA
Data: (data de signatura)
Signataris: (persones jurídiques o entitats que subscriuen el conveni)
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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Drets i Obligacions: (relació d’acords que vinculen les parts)
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos
següents:
Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:
Classe de recurs
Ajut econòmic

Aportació
de
Diputació (EUR)
28.500,00 €

la

Aplicació pressupostària
G/60303/23110/46252

a) Aportar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’import de VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS
EUROS (28.500,00€) en concepte d’ajut econòmic, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/60303/23110/46252 del vigent pressupost de la corporació, destinats a la contractació de
39h 30 min setmanals de professional/s de la mediació per donar suport a la
creació/manteniment d’un servei de mediació ciutadana durant l’any 2016
b) Oferir suport tècnic als ens locals en la definició de les tasques, el model organitzatiu del
servei de mediació; i en altres temes com ara: indicadors, l’avaluació del servei, etc.
c) Realitzar el seguiment i suport professional als equips, facilitant el treball en xarxa.
d) Fer el seguiment i avaluació del programa de mediació ciutadana.
e) Proporcionar instruments de control tècnic de la qualitat per a la millora i la innovació dels
serveis de mediació.
Per part de l’ens destinatari:
a) Posar al servei de la ciutadania un servei de mediació que treballi per afavorir la
convivència, oferint vies no adversarials de prevenció, gestió i resolució de conflictes que
sorgeixin en el municipi, a través de la cultura del diàleg i la corresponsabilització del
conjunt de la ciutadania, de forma transversal i cooperativa, fomentant la sensibilització i la
formació.
b) El servei de mediació ha de ser gratuït i obert al públic, garantint l’atenció a la ciutadana
des de l’1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre del mateix any. En el cas que de forma
extraordinària el servei hagi de tancar, s’haurà de comunicar de manera formal al Servei de
Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona.
c) Contractar i/o disposar un/uns professional/s de la mediació un mínim de 20 hores la
setmana, durant el termini d’execució del conveni.
d) Aportar els recursos materials i tècnics necessaris per tal que el/els professional/s de la
mediació puguin desenvolupar la seva tasca durant l’exercici 2016.
e) Afavorir la participació dels professionals en les accions formatives que s’ofereixen a
l’efecte des de la Diputació de Barcelona.
f) Comunicar formalment qualsevol canvi en l’equip de mediació (mitjançant entrada per
registre general a la Diputació de Barcelona).
g) Participar en espais de debat, formació o jornades on poder explicar aquesta experiència,
si s’escau, i a petició de la Diputació de Barcelona.
h) Lliurar a la Diputació la documentació tècnica recollida al pacte 4 del present conveni.
Vigència: (data finalització del conveni)
31 de desembre de 2016
Responsable de publicació:
A la “Base de Dades Nacional de Subvencions” (BDNS) la Diputació de Barcelona i al DOGC
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
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Quart. Autoritzar a l’alcaldessa per a la signatura de la documentació que sigui
necessària per a la formalització d’aquest acord.
Cinquè. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona
Sisè - 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 contencions
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
comptades de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva
resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició
s’entengui desestimat.
Setè.- Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància
en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que
suspengui els terminis dels recursos corresponents.”
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PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
40. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. APROVACIÓ SI ESCAU
DE L’ADHESIÓ AL MANIFEST CAP A UNA XARXA DE MUNICIPIS PER
L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA. EXP. NÚM. 000180/2016-DES.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Adherir-se al manifest Cap a una Xarxa de Municipis per l’Economia Social
i Solidària que s’adjunta.
SEGON. Crear un grup de treball tècnic, integrat inicialment per responsables dels
departaments d’Empresa, Medi Ambient, Responsabilitat Social Corporativa i VNG
inclusió, i al qual s’hi podran afegir tots aquells altres departaments que així ho
considerin, amb l’objectiu de treballar conjuntament en l’elaboració d’un pla d’acció per
al 2017 que s’haurà de presentar en el marc de la Comissió Informativa que
correspongui abans de finals d’aquest any 2016.
TERCER. Autoritzar a l’alcaldessa a signar la documentació necessària per al
compliment d’aquest acord.
QUART. Traslladar aquest acord a la comissió promotora de la xarxa de municipis per
l’Economia Social i Solidària.
CINQUÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en que el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
SISÈ. Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui
els terminis dels recursos corresponents.”
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NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ
41. COMUNICACIÓ. APROVACIÓ SI ESCAU DE L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA
D'ACCIÓ I EL PLA DE TREBALL DE L'AGENT D'OCUPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT LOCAL
ADSCRIT A LA REGIDORIA DE
COMUNICACIÓ. EXP. NÚM. 000050/2016-PRE.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER. Aprovar el Pla d'Acció i el Pla de Treball de l'Agent d'Ocupació i
Desenvolupament Local adscrit a la regidoria de Comunicació i que s'adjunten als
Annex 1 i 2 respectivament d'aquesta proposta.
SEGON. 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.
TERCER. 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 a les persones interessades.”
TERRITORI I ESPAI URBÀ
42. COMPANYIA D’AIGÚES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM. AUTORITZAR LA
INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ.
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORDS
“PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels
tràmits i notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als
esmentats abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM,
amb rebuts pendents de liquidació.
La relació comença amb C. B. I. i finalitza amb C. G. T..
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que
siguin necessaris per a l’efectivitat del present acord.”
43. URBANISME. DONAR CONFORMITAT, SI S’ESCAU, A L’ESTUDI PREVI DE
L’EDIFICACIÓ CORRESPONENT A LA UNITAT ARQUITECTÒNICA 11 DEL
SECTOR PREVISTA AL TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL “SOBRE
L’ARAGAI” (LA CARRERADA) DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. NÚM.
67/2015-URB.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORD:
“PRIMER.- Donar conformitat a l’Estudi Previ de l’edificació corresponent a la Unitat
Arquitectònica 11 del sector prevista al text refós del Pla Parcial Sobre l’Aragai de
Vilanova i la Geltrú (aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona
en sessió de 13 de desembre de 2000), presentat pel Sr. Pau Millet López, d’acord
amb l’establert a l’article 30 del referit Pla Parcial i segons informe favorable dels
serveis tècnics municipals incorporat a l’expedient.
El referit Estudi previ es tindrà en compte i servirà de base per al projecte d’obres que
s’elabori per a l’atorgament de la llicència urbanística d’edificació que correspongui, en
compliment de l’esmentat article 30 del text refós del Pla Parcial Sobre l’Aragai.
SEGON.- Notificar aquest acord a tots els interessats en l’expedient.
TERCER.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, de conformitat
amb l’article 60.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra
aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els
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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.
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.”
44. URBANISME. DONAR CONFORMITAT, SI S’ESCAU, A L’ESTUDI PREVI DE
L’EDIFICACIÓ CORRESPONENT A LA UNITAT ARQUITECTÒNICA 12 DEL
SECTOR PREVISTA AL TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL “SOBRE
L’ARAGAI” (LA CARRERADA) DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EXP. NÚM.
47/2016-URB.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:
ACORD:
“PRIMER.- Donar conformitat a l’Estudi Previ de l’edificació corresponent a la Unitat
Arquitectònica 12 del sector prevista al text refós del Pla Parcial Sobre l’Aragai de
Vilanova i la Geltrú (aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona
en sessió de 13 de desembre de 2000), presentat pel Sr. Pau Millet López, d’acord
amb l’establert a l’article 30 del referit Pla Parcial i segons informe favorable dels
serveis tècnics municipals incorporat a l’expedient.
El referit Estudi previ es tindrà en compte i servirà de base per al projecte d’obres que
s’elabori per a l’atorgament de la llicència urbanística d’edificació que correspongui, en
compliment de l’esmentat article 30 del text refós del Pla Parcial Sobre l’Aragai.
SEGON.- Notificar aquest acord a tots els interessats en l’expedient.
TERCER.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, de conformitat
amb l’article 60.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra
aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
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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.
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 9.11 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general.
Neus Lloveras Massana

Marcel·li Pons Duat
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