ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
14 D’ABRIL DE 2015
Acta núm. 14
ASSISTENTS:
NEUS LLOVERAS MASSANA
GLÒRIA GARCIA PRIETO
GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ
MARIA JOSEP RIBA HUGUET
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÀN
BLANCA ALBÀ PUJOL
SECRETARI GENERAL
ISIDRE MARTÍ SARDÀ
INTERVENTOR
CÉSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ
(Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF.
La reunió s’efectua en primera convocatòria.
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les
comissions respectives, s’adopten els acords següents:
SERVEIS A LES PERSONES
ALCALDIA
SECRETARIA GENERAL.
1. FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE
L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 7 D’ABRIL DE 2015.
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària de la Junta de Govern Local del dia 7 d’abril de 2015.
2.

SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT
ABREUJAT
418/2014-A3,
JUTJAT
CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO 16 DE BARCELONA.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16
de Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment
Abreujat 418/2014-A3, per quantia de 1.911, 24 euros €, més els interessos
legals devengats que es derivin del retard en l’abonament de les referides
quantitats (212, 36 euros bruts mensuals per 14 pagues anuals) així com el
referit complement des del moment de la reclamació i en un futur.
SEGON. Designar a DIGESTUM LEGAL, SLP, per a que assumeixi la
representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en l’esmentat procés.
Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin
interposar.
TERCER. Designar els procuradors dels Tribunals, Sra. Esmeralda Gascón
Garnica i Sr. Carlos Badía Martinez, pel cas de ser necessària la seva
intervenció en el procediment.
QUART. L’import de la contractació que és pagarà amb càrrec a la partida de
Defensa Jurídica número 07.9203.22799, atendrà als següents criteris un cop
es determini la quantia del procediment:
•
•
•
•
•
•

Quantia del procediment fins a 6.000€: 700€.
De 6.001 a 18.000€: 1.050€.
De 18.001 a 30.000€: 1.400€.
De 30.001 a 60.000€: 1.750€.
Més de 60.001€: 2.100€.
Procediments de quantia indeterminada: 1.050€.

En quant a la forma de pagament, la mateixa s’efectuarà de conformitat amb
allò establert als Criteris Orientadors de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona, de la següent forma:
Estudi i període de controvèrsia: 60%.
Per la fase probatòria: 20%.
Per l’assistència a vista o formulació de conclusions escrites: 20%.
CINQUÈ NOTIFICAR el present Acord als lletrats i procuradors designats a
l’acord Segon i Tercer anteriors, així com al Cap de Servei de Recursos
Humans responsable de l’àrea, als efectes que prestin l’assessorament
necessari i preparin l’expedient administratiu i la documentació pertinent per a
la correcta defensa jurídica del lletrat designat.”
3.

SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRADA AL CONCURS DE
CREDITORS NÚM. 121/2012-G EN RELACIÓ A L’ENTITAT DIARI

DE VILANOVA, SL, DAVANT DEL JUTJAT MERCANTIL NÚM. 8
DE BARCELONA.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Mercantil núm. 8 de Barcelona, en
qualitat d’administració creditora en el procediment de declaració de concurs
de creditors núm. 121/2012-G en relació a l’entitat DIARI DE VILANOVA, SL.
SEGON. Designar la lletrada, Sra. Cristina Rafales Graells per a que assumeixi
la representació i la defensa jurídica de l’ajuntament en l’esmentat procés.
Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin
interposar.
TERCER. Ratificar l’escriptura de poder per plets atorgada davant del Notari
Sr. Eduardo Hernández Compta, el dia 9 d’abril de 2015, amb el número 384
del seu protocol.
QUART. Notificar el present Decret a la lletrada designada i Cap de Servei de
Gestió Tributària i Recaptació, als efectes que presti l’assessorament necessari
i preparin l’expedient administratiu i la documentació pertinent per a la correcta
defensa jurídica del lletrat designat.”
4.

SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT
ABREUJAT 49/2015-C, JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚMERO 8 DE BARCELONA.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8
de Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment
Abreujat 49/2015-C, per quantia indeterminada.
SEGON. Designar a DIGESTUM LEGAL, SLP, per a que assumeixi la
representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en l’esmentat procés.
Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin
interposar.
TERCER. Designar els procuradors dels Tribunals, Sra. Esmeralda Gascón
Garnica i Sr. Carlos Badía Martinez, pel cas de ser necessària la seva
intervenció en el procediment.

QUART. L’import de la contractació que és pagarà amb càrrec a la partida de
Defensa Jurídica número 07.9203.22799, atendrà als següents criteris un cop
es determini la quantia del procediment:
•
•
•
•
•
•

Quantia del procediment fins a 6.000€: 700€.
De 6.001 a 18.000€: 1.050€.
De 18.001 a 30.000€: 1.400€.
De 30.001 a 60.000€: 1.750€.
Més de 60.001€: 2.100€.
Procediments de quantia indeterminada: 1.050€.

En quant a la forma de pagament, la mateixa s’efectuarà de conformitat amb
allò establert als Criteris Orientadors de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona, de la següent forma:
Estudi i període de controvèrsia: 60%.
Per la fase probatòria: 20%.
Per l’assistència a vista o formulació de conclusions escrites: 20%.
CINQUÈ. Notificar el present Acord als lletrats i procuradors designats a l’acord
Segon i Tercer anteriors, així com al Cap de Servei de Recursos Humans
responsable de l’àrea Sr. Francisco Torres Ferrando, als efectes que prestin
l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la documentació
pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat designat.”
5.

SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ SI ESCAU DE LA
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL PROCEDIMENT
ABREUJAT 180/2014-D, JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚMERO 2 DE BARCELONA.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment
Abreujat 180/2014-D interposat pel SINDICAT PROFESSIONAL DE
POLICIES MUNICIPALS DE CATALUNYA (SPPM CAT), per quantia
indeterminada.
SEGON. Designar a DIGESTUM LEGAL, SLP, per a que assumeixi la
representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en l’esmentat procés.
Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin
interposar.
TERCER. Designar els procuradors dels Tribunals, Sra. Esmeralda Gascón
Garnica i Sr. Carlos Badía Martinez, pel cas de ser necessària la seva
intervenció en el procediment.

QUART. L’import de la contractació que és pagarà amb càrrec a la partida de
Defensa Jurídica número 07.9203.22799, atendrà als següents criteris un
cop es determini la quantia del procediment:
•
•
•
•
•
•

Quantia del procediment fins a 6.000€: 700€.
De 6.001 a 18.000€: 1.050€.
De 18.001 a 30.000€: 1.400€.
De 30.001 a 60.000€: 1.750€.
Més de 60.001€: 2.100€.
Procediments de quantia indeterminada: 1050.-€.

En quant a la forma de pagament, la mateixa s’efectuarà de conformitat amb
allò establert als Criteris Orientadors de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona, de la següent forma:
Estudi i període de controvèrsia: 60%.
Per la fase probatòria: 20%.
Per l’assistència a vista o formulació de conclusions escrites: 20%.
CINQUÈ. Notificar el present Acord als lletrats i procuradors designats a l’acord
Segon i Tercer anteriors, així com al Cap de Servei de Recursos Humans
responsable de l’àrea als efectes que prestin l’assessorament necessari i
preparin l’expedient administratiu i la documentació pertinent per a la correcta
defensa jurídica del lletrat designat.”
6.

ESTADÍSTICA. RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DE LA
DESIGNACIÓ
DELS
EMPLAÇAMENTS
D’ÚS
GRATUÏT
RESERVATS PER AQUEST AJUNTAMENT, ALS EFECTES DE LA
CAMPANYA ELECTORAL PROPERES ELECCIONS LOCALS.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
ACORDA:
ÚNIC Ratificar el decret d’alcaldia de data 1 d’abril de 2015, que literalment diu:
Fonaments de dret
Atès que l’article 56 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, disposa que
d’acord amb l’article 55, els ajuntaments, han de reservar llocs especials per
a la col·locació gratuïta de cartells i comunicar a la Junta Electoral de Zona,
els emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells de
propaganda electoral. I d’acord amb els esmentats articles es proposa a la
Junta de Govern l’aprovació dels emplaçaments disponibles amb
especificació dels llocs i dates.

Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Aprovar la designació dels emplaçaments d’ús gratuït reservats per
aquest ajuntament, als efectes de la campanya electoral i que tot seguit es
relacionen:
TRAM 1: RAMBLA PRINCIPAL – RAMBLA DE LA PAU
PL. NEUS – C. JARDÍ
C. JARDÍ – C. RECREO
C. RECREO – AV. F. MACIÀ
AV. F. MACIÀ – C. COLON
C. COLON – C. TETUAN
C. TETUAN – RBLA. VIDAL
RBLA. VIDAL – C. SOLER I MORELL
C. SOLE I MORELL – C. CONXITA SOLER
C. CONXITA SOLER – PG. DEL CARME
TOTAL FANALS

FANALS
12
12
10
16
14
14
32
28
28
166

TRAM 2: RBLA. LLUIS COMPANYS

FANALS

C. ROGER DE FLOR – C. NAVEGANTS
C. NAVEGANTS- C. RAMON MUNTANER
C. RAMON MUNTANER - C. REI PERE CERIMONIÒS
C. REI PERE CERIMONIÒS - C. BERNAT VILAMARÍ
C. BERNAT VILAMARI – PG. CARME
TOTAL FANALS

2
8
8
5
8

31

TRAM 3: ABAT ESCARRÉ – C/JOSEP COROLEU

FANALS

RDA. IBÈRICA – C. TORRE ENVEJA
C. TORRE ENVEJA – C. SANT ONOFRE
C. SANT ONOFRE – C. AIGUA
C. AIGUA – C. JARDÍ
C. JARDÍ – AV. FRANCESC MACIÀ
AV. F. MACIÀ – C. PELEGRÍ BALLESTER
C. PELEGRI BALLESTER -AV. CUBELLES
AV. CUBELLES – AV. JAUME BALMES
AV. JAUME BALMES - C. ANSELM CLAVÉ
C. ANSELM CLAVÉ – C. ARQUITECTE GAUDÍ
TOTAL FANALS

3
11
6
6
9
5
10
6
4
10

70

TRAM 4: RONDA EUROPA

FANALS

CRUÏLLA J. OLIVER – RDA. IBÈRICA
TOTAL FANALS

69

69

TRAM 5: PG. MARÍTIM – PG. CARME – PG. RIBES ROGES
FANALS

17

PG. MARÍTIM (CRUÏLLA JOAN OLIVER – RBLA. PAU)
PG. MARÍTIM ( CRUÏLLA JOAN OLIVER – RBLA. PAU)

TRAM CENTRAL 16

PG. CARME (RBLA. PAU – RBLA. LLUIS COMPANYS)
PG. CARME (RBLA. PAU – RBLA. LLUIS COMPANYS)

TRAM CENTRAL

PG. RIBES ROGES (RBLA. LLUIS COMPANYS - ADARRO)
PG. RIBES ROGES (RBLA. LLUIS COMPANYS - ADARRO)

"PASSEIG"

28

5

57

105

TOTAL FANALS

228

TRAM 6: ARMANYÀ - TACÓ

FANALS

AV. VILAFRANCA (RDA. IBÈRICA – C. PARE PIBERNAT)
TACÓ (INTERIOR)
TOTAL FANALS

35
36

71

TRAM 7: CARRETERA - GELTRÚ

FANALS

AV. EDUARD TOLDRÀ (RDA. EUROPA - ROTONDA KM. 43)
AV. EDUARD TOLDRÀ (ROTONDA KM.43 – C. DUC AHUMADA)
RBLA EXPOSCIÓ (C. DUC AHUMADA – C. UNIÓ)
RBLA. JOSEP TOMÀS VENTOSA (C. UNIÓ – RBLA. PRINCIPAL)
RBLA. JOSEP A. VIDAL (RBLA. PRINCIPAL – RBLA. SAMÀ)
RBLA. JAUME BALMES (RBLA. SAMÀ – C. GRECO)
AV. PENEDÈS
AV. GARRAF
RBLA. DEL CASTELL
TOTAL FANALS

26
16
26
16
18
34
17
31
25

141

TRAM 8 : BARRI DE MAR

FANALS

C. LLIBERTAT (C. ÀNCORA – PL. IMMACULADA CONCEPCIÓ)
PL. IMMACULADA CONCEPCIÓ
C. GAS
C. CONXITA SOLER
C. CANÀRIES
C. BALEARS
C. ANCORA (RBLA. PAU – C. SÍNIA VAQUES)
C. MARTÍ TORRENTS – PL. RAJANTA

10
4
9
8
18
17
25
10
8
8
7

C. PERE RIUDOR
C. CARLETS
C. FORN DEL VIDRE (RBLA. PAU -ESTACIÓ)
TOTAL FANALS

124

TRAM 9: PL. SARDANA - AV. CUBELLES

FANALS

Av. CUBELLES (C. MENENDEZ PELAYO – C. GRECO)
C. CANIGÓ
C. ARQUITECTE GAUDÍ
C. DEL MONTSENY
C. JOSEP ANSELM CLAVÉ
TOTAL FANALS

15
9
9
17
22

72

TRAM 10 : BARRI DE SANT JOAN- CENTREVILA

FANALS

RBLA. SAMÀ (C. TEATRE – AV. F. MACIÀ)
RBLA. SAMÀ (AV. F. MACIÀ - RBLA. VIDAL)
RBLA SAMÀ (RBLA. VIDAL - C. SOLER I MORELL)
F. MACIÀ (RBLA. SAMÀ – C. JOSEP COROLEU)
F. MACIÀ (C. JOSEP COROLEU – RBLA. ARNAU DE VILANOVA)
C. AIGUA (C. PARE GARÍ – C. JOSEP COROLEU)
C. AIGUA (C. JOSEP COROLEU – RBLA. ARNAU DE VILANOVA)
TOTAL FANALS

13
17
8
19
48
13
40

158

TRAM 11: LA COLLADA

FANALS

AV. ROCACRESPA (C. DR. ZAMENHOFF – AV. RIU FOIX)
AV. COLLADA
AV. TORRE DEL VALLÈS (RDA. IBÈRICA – AV. ROCACRESPA)
C. RIU FOIX
AV. SIS CAMINS
C. TURBINA
C. MARGALLÓ
TOTAL FANALS

41
62
35
18
20
17
26

219

TRAM 12 : RONDA IBERICA

FANALS

RBLA. ARNAU DE VILANOVA – C. DR. ZAMENHOF
C. DR. ZAMENHOF – ROTONDA BV-2115

7
28

ROTONDA BV-2115 – C. MIQUEL GUANSÉ (TRAM CENTRAL)

16

C. MIQUEL GUANSE – C. MASIA FREDERIC (TRAM CENTRAL)

8

TOTAL FANALS

161

TRAM 13: FOND0 SOMELLA

FANALS

C. AGRICULTURA (AV. ROCACRESPA – AV. SOMELLA)
AV. SOMELLA (RDA. AMÈRICA – AV. ROCACRESPA)

41
32

ROTONDA BV-2115 – C. MIQUEL GUANSÉ

C. MIQUEL GUANSE – C. MASIA FREDERIC
C. MASIA FREDERIC – RBLA .SANT JORDI
RBLA. SANT JORDI – RONDA EUROPA (TRAM CENTRAL)
RBLA. SANT JORDI – RONDA EUROPA

36

31
12
19
4

TOTAL FANALS

73

TRAM 14: ARAGAI

FANALS

AV. ARAGAI (RBLA. ARNAU DE VILANOVA – C. ESTORNELLS)
AV. TORRE DEL VALLÈS (AV. ARAGAI – RDA. IBÈRICA)
TOTAL FANALS

36
18

54

TRAM 15: SANTA MARIA

FANALS

AV. DEL TERME (C. CAMÍ FONDO DE SOMELLA – PG. JUÍ DEL MORO)

19
18
21

PG. DELS SALZES
C. OMS
TOTAL FANALS

58

TRAM 16: PRAT DE VILANOVA 16

FANALS

AV. DEL PRAT (CARRETERA A PG. VORAMAR)
TOTAL FANALS

16

UBICACIÓ DE CARTELLERES
BLOC 1
Rbla. Principal - Escola el Cim (doble cara)
Av. Montseny núm. 9-11-13
BLOC 2

16

Rbla. Principal- Bancaja " 2 cartelleres" (doble cara)
C/Aigua - Pl. Anxaneta
C/Montmell - Pl. Sardana
C/Forn del Vidre -C/ Hernani
BLOC 3
R. Salvador Samà - Escola Pompeu Fabra
Rbla. Principal- 1 bis (doble cara)
C/Jardí - Jardins Francesc Macià
Pl. Marina - C/Balears
BLOC 4
Pl. Pou
C/Recreo - Rasa Miquelet
C/Llibertat - C/Forn del Vidre (doble cara)
BLOC 5
C/Pelegrí Ballester - c/Pare Garí
Rbla. Principal - C/ A. Colon (doble cara)
Rbla. Castell - Rbla. Exposició
Av. Francesc Macià - Topazi
BLOC 6
Rbla. Salvador Samà - c/Pelegrí Ballester
Av. Francesc Macià - Jardins Francesc Macià
Av. Francesc Macià - C/Dr. Zamenhof

PARETS OBRA VISTA PER CARTELLS

SUPERFÍCIE

C. SANT ANTONI, 3
C. DR. FLEMING, 37
ESTACIÓ RENFE

TOTAL M2

35
60
80
175

PUBLICITAT ALS PONTS

TOTAL

C. JOSEP COROLEU ( Banda Mar)
C. JOSEP COROLEU ( Banda Muntanya)
R. PAU (Banda Mar)
R. PAU (Banda Muntanya)
R. PIRELLI (Banda Mar)
R. PIRELLI (Banda Muntanya)

TOTAL

1
1
1
1
1
1
6

COL·LOCACIÓ PANCARTES

TOTAL

F. MACIÀ - PL. VILA (SUPERIOR)
F. MACIÀ - PL. VILA (INFERIOR)

1
1

F. MACIÀ - RBLA (SUPERIOR) BANDA CUBELLES (Gran Penya)

1

F. MACIÀ RBLA (INFERIOR) BANDA CUBELLES (Gran Penya) 1
TOTAL
4

SEGON. Comunicar a la Junta Electoral el llistat dels emplaçaments
disponibles d’ús gratuït i reservats per a propaganda electoral.

TERCER. Elevar proposta a la Junta de Govern als efectes de la seva
ratificació.”
7.

ESTADÍSTICA . RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DE LA
DESIGNACIÓ DELS LOCALS OFICIALS I LLOCS PÚBLICS D’ÚS
GRATUÏT RESERVATS PER A LA CAMPANYA ELECTORAL.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
ÚNIC Ratificar el decret d’alcaldia de data 1 d’abril de 2015, que literalment diu:
“Relació de fets
Atès que a data 31 de març de 2015, s’ha publicat en el Butlletí Oficial de
l’Estat, el Decret de convocatòria de les Eleccions locals pel proper dia 24 de
maig de 2015.
Atès que en el Decret de convocatòria d’eleccions i en l’article quart es
disposa que les eleccions es regiran per la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, i la normativa del seu desenvolupament, i els articles 7 i 8 de les Lleis
Orgàniques 1/1995 i 2 /1995, de 13 de març, respectivament.
Fonaments de dret
Atès que l’article 57.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, disposa en
l’article 55 que els ajuntaments, dins dels 10 dies següents al dia de la
convocatòria, han de comunicar a la Junta Electoral de Zona, els locals
oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d’actes de
campanya electoral i per donar compliment a l’esmentat article es proposa a
la Junta de Govern l’aprovació dels locals, llocs públics i els horaris reservats.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Aprovar la designació dels locals oficials i llocs públics d’ús gratuït
reservats per aquest ajuntament, als efectes de la campanya electoral i que
tot seguit es relacionen:
LLOCS PÚBLICS:
Pl. de les Neus, excepte dies 9 i 15 de maig
Pl. de la Vila, excepte el dies 15 i 16 de maig.
Pl. Charlie Rivel
Pl. d’Enric Cristòfol Ricart
Pl. Beatriu de Claramunt.
Pl. del Xoriguer.
Pl. de les Acàcies.
Parc Molí de Vent.
Parc dels Pobles d’Espanya.
Pl. dels Sis Camins.

Pl. de Soler i Gustems, Cal avisar prèviament a l’ajuntament si s’ha de
muntar infraestructura per modificar les terrasses dels bars.
Parc de la Sardana.
Pl. del Sol.
Pl. de Pau Casals.
Pl. de Soler i Carbonell (excepte els dissabtes, que hi ha mercat setmanal)
Pl. de la Mediterrània,
Pl. de la Cucanya

Horari: de dl. a dg. de 9 a 24 hores.
LOCALS:
COMPLEX MUNICIPAL DE FUTBOL, de dl. a dv.
Horari: matí de 10 a 14 hores i tarda de 17,30 a 22,30 hores
CENTRE CÍVIC MOLI DEL VENT
Sala d’actes del centre.
Horari tardes: de dilluns a dijous de 16 a 20 hores.
CENTRE CÍVIC SANT JOAN
Sala d’exposició del centre.
Horari tardes: de dilluns a dijous de 16 a 20 hores.
CENTRE CÍVIC TACÓ
Sala d’exposició del centre.
Horari tardes: de dilluns a dijous de 16 a 20 hores
CENTRE CÍVIC i ESPORTIU LA COLLADA - ELS SIS CAMINS
( excepte el dilluns dia 9 de maig )
Sala d’actes del centre
Horari tardes: de dilluns a dijous de 16 a 20 hores.
CENTRE CÍVIC LA SARDANA
Sala d’actes del centre
Horari tardes: de dilluns a dijous de 16 a 20 hores.
CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN
Carrer de Josep Llança, 4
Horari de dilluns a dijous de 10 a 13 hores i de 16 a 20 hores.
Imprescindible concretar horari amb la direcció de tots els centres

SEGON. Comunicar a la Junta Electoral el llistat de locals i llocs públics que es
poden utilitzar gratuïtament per a actes de campanya electoral.
TERCER. Elevar proposta a la Junta de Govern als efectes de la seva
ratificació.”
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA
8.

HISENDA. APROVAR LA RELACIÓ DE DESPESES.

S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número
F/2015/9, per un import de CENT SIS MIL CINC-CENTS QUARANTA-VUIT
EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (106.548,27€)
9.

RECURSOS HUMANS. RESOLUCIÓ EXPEDIENTS PENDENTS DE
VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

S’acorda per unanimitat dels assistents.

“PRIMER. Revisades les al·legacions presentades després de la proposta de
dictamen de Recursos Humans, s’acorda estimar les peticions de valoració dels
llocs de treball que a continuació es detallen:
1) Cap Unitat Administrativa Policia Local C1-20 amb 252 punts i CE
14.143,26€/any com a Tècnic/s Mig A2-23 amb 379 punts i un CE 16.968,49€.
Aquesta requalificació amb efectes 10 de juny de 2014, suposarà un cost de
14.865,10€ fins al 31 de desembre de 2015, que es consignaran al pressupost
municipal de la forma següent:
•
•

a la partida 04.9202.15002 l’import de 11.535,52,19€ corresponent al sou.
a la partida 04.9202.1600004 l’import de 4.037,43€ corresponent a la
Seguretat Social.

SEGON. Revisades les al·legacions presentades després de la proposta de
dictamen de Recursos Humans, s’acorda desestimar les peticions de valoració
de llocs de treball que a continuació es detallen:
-

Tècnic/a Superior de Joventut A1-24 amb 309 punts.
Tècnic/a Mig Prevenció de Riscos Laborals A2-21 amb 283 punts.
Tècnic/a Responsable de Mobilitat A2-23 amb 379 punts.
Cap Unitat Administrativa de Planejament C1-20 amb 252 punts.
Auxiliar Tècnic/a Serveis Viaris C2-16 amb 151 punts (reclamació
llicències gual).
Auxiliar Administratiu/va de Salut C2-16 amb 151 punts.
Administratiu/va de Serveis Viaris C1-17 amb 178 punts.
2 Administratiu/va de Serveis Viaris C1-17 amb 178 punts (suport
USM).
Administratiu/va de Joventut C1-17 amb 178 punts.
Administratiu/va de Promoció Econòmica C1-17 amb 178 punts
(mercats).
Professora EMAID A2-20 amb 245 punts.
Auxiliar Administratiu/va Alcaldia C2-16 amb 151punts.
Funcions de Secretari/ària suplent de la Comissió Informativa
Tècnic/a Auxiliar de Serveis Viaris C1-17 amb 178 punts

TERCER. Determinar l’import final del Complement Específic dels següents
llocs de treball que s’ha detectat que tenen aspectes de dedicació no
contemplats en el Manual de Valoració, segons el detall següent:
3.1.

Tècnic/a Mig Enginyeria A2-23 amb 379 punts (activitats).
• El Complement Específic segons el Manual de
Valoració de llocs de treball de 379 punts és de
16.968,49€ anuals.

Per aspectes de dedicació no contemplats en el
Manual de Valoració de llocs de treball 1.360,80€
anuals.
IMPORT FINAL DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC:
18.329,29€/any
•

Condicionants:
a) La inclusió d’aquesta quantitat en el
Complement Específic comportarà que la
persona que ocupi el lloc de treball no tindrà
dret als complements que el Conveni/Pactes
estableix per jornada partida, dissabte o
diumenge, festius i a més a més, el treball
s’efectuarà amb autoregulació horària sense
dret a percepció ni compensació de treballs
extraordinaris, quan es realitzin les tasques
pròpies del lloc de treball que s’han detectat
en l’expedient de revisió i valoració del lloc de
treball.
b) Sotmès al resultat de la valoració de llocs de
treball de propera realització, de manera que
en cas de considerar-se que aquest lloc de
treball té una retribució per sobre del que
correspon, segons el resultat de la valoració,
l’import
d’increment
del
Complement
Específic que es determina en el present
acord no es mantindrà com a Complement
Personal Transitori.
Viabilitat econòmica: l’increment del complement específic des del 10 de juny
de 2014 fins al 31 de desembre de 2015, es consignarà al pressupost vigent de
la forma següent:
•
•

a la partida 04.9202.15002 l’import de 2.137,94€ corresponent al sou.
a la partida 04.9202.1600004 l’import de 748,28€ corresponent a la
Seguretat Social.
3.2 Inspector/a de Serveis Viaria C1-19 amb 219 punts (funcions de
gestió d’incidències)
•

•

El Complement Específic segons el Manual de
Valoració de llocs de treball de 219 punts és de
12.901,55€ anuals.
Per aspectes de dedicació no contemplats en el
Manual de Valoració de llocs de treball 1.360,80€
anuals.

IMPORT FINAL DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC:
14.262,35€/any
Condicionants:
a) La inclusió d’aquesta quantitat en el
Complement Específic comportarà que la
persona que ocupi el lloc de treball no tindrà
dret als complements que el Conveni/Pactes
estableix per jornada partida, dissabte o
diumenge, festius i a més a més, el treball
s’efectuarà amb autoregulació horària sense
dret a percepció ni compensació de treballs
extraordinaris, quan es realitzin les tasques
pròpies del lloc de treball que s’han detectat
en l’expedient de revisió i valoració del lloc de
treball.
b) Sotmès al resultat de la valoració de llocs de
treball de propera realització, de manera que
en cas de considerar-se que aquest lloc de
treball té una retribució per sobre del que
correspon, segons el resultat de la valoració,
l’import
d’increment
del
Complement
Específic que es determina en el present
acord no es mantindrà com a Complement
Personal Transitori.
Viabilitat econòmica: l’increment del complement específic des del 10 de juny
de 2014 fins al 31 de desembre de 2015, es consignarà al pressupost vigent de
la forma següent:
•
•

a la partida 04.9202.15002 l’import de 2.137,94€ corresponent al sou.
a la partida 04.9202.1600004 l’import de 748,28€ corresponent a la
Seguretat Social.
3.3 2 Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-21 amb 283 punts
(funcions de coordinació)
• El Complement Específic segons el Manual de
Valoració de llocs de treball de 283 punts és de
11.302,16€ anuals.
• Per aspectes de dedicació no contemplats en el
Manual de Valoració de llocs de treball 1.947,12€
anuals.
IMPORT FINAL DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC:
13.249,28€/any
Condicionants:

a) La inclusió d’aquesta quantitat en el
Complement Específic comportarà que la
persona que ocupi el lloc de treball no tindrà
dret als complements que el Conveni/Pactes
estableix per jornada partida, dissabte o
diumenge, festius i a més a més, el treball
s’efectuarà amb autoregulació horària sense
dret a percepció ni compensació de treballs
extraordinaris, quan es realitzin les tasques
pròpies del lloc de treball que s’han detectat
en l’expedient de revisió i valoració del lloc de
treball.
b) Sotmès al resultat de la valoració de llocs de
treball de propera realització, de manera que
en cas de considerar-se que aquest lloc de
treball té una retribució per sobre del que
correspon, segons el resultat de la valoració,
l’import
d’increment
del
Complement
Específic que es determina en el present
acord no es mantindrà com a Complement
Personal Transitori.
Viabilitat econòmica: l’increment del complement específic des del 10 de juny
de 2014 fins al 31 de desembre de 2015, es consignarà al pressupost vigent de
la forma següent:
•
•

a la partida 04.9202.15002 l’import de 5.841,36€ corresponent al sou.
a la partida 04.9202.1600004 l’import de 2.044,48€ corresponent a la
Seguretat Social.
3.4 Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-21 amb 283 punts
• El Complement Específic segons el Manual de
Valoració de llocs de treball de 283 punts és de
11.302,16€ anuals.
• Per aspectes de dedicació no contemplats en el
Manual de Valoració de llocs de treball 1.360,80€
anuals.
IMPORT FINAL DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC:
12.662,96€/any
Condicionants:
a) La inclusió d’aquesta quantitat en el
Complement Específic comportarà que la
persona que ocupi el lloc de treball no tindrà
dret als complements que el Conveni/Pactes
estableix per jornada partida, dissabte o
diumenge, festius i a més a més, el treball

s’efectuarà amb autoregulació horària sense
dret a percepció ni compensació de treballs
extraordinaris, quan es realitzin les tasques
pròpies del lloc de treball que s’han detectat
en l’expedient de revisió i valoració del lloc de
treball.
b) Sotmès al resultat de la valoració de llocs de
treball de propera realització, de manera que
en cas de considerar-se que aquest lloc de
treball té una retribució per sobre del que
correspon, segons el resultat de la valoració,
l’import
d’increment
del
Complement
Específic que es determina en el present
acord no es mantindrà com a Complement
Personal Transitori.
Viabilitat econòmica: l’increment del complement específic des del 10 de juny
de 2014 fins al 31 de desembre de 2015, es consignarà al pressupost vigent de
la forma següent:
•
•

a la partida 04.9202.15002 l’import de 2.137,94€ corresponent al sou.
a la partida 04.9202.1600004 l’import de 748,28€ corresponent a la
Seguretat Social.

3.5 Tècnic/a Auxiliar de Convivència i Equitat C1-17 amb 178 punts
• El Complement Específic segons el Manual de Valoració
de llocs de treball de 178 punts és de 10.314,54€ anuals.
• Per aspectes de dedicació no contemplats en el Manual
de Valoració de llocs de treball 1.360,80€ anuals.
IMPORT FINAL DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC: 11.675,34€/any

Condicionants:
a) La inclusió d’aquesta quantitat en el
Complement Específic comportarà que la
persona que ocupi el lloc de treball no tindrà
dret als complements que el Conveni/Pactes
estableix per jornada partida, dissabte o
diumenge, festius i a més a més, el treball
s’efectuarà amb autoregulació horària sense
dret a percepció ni compensació de treballs
extraordinaris, quan es realitzin les tasques
pròpies del lloc de treball que s’han detectat
en l’expedient de revisió i valoració del lloc de
treball.
b) Sotmès al resultat de la valoració de llocs de
treball de propera realització, de manera que
en cas de considerar-se que aquest lloc de
treball té una retribució per sobre del que

correspon, segons el resultat de la valoració,
l’import
d’increment
del
Complement
Específic que es determina en el present
acord no es mantindrà com a Complement
Personal Transitori.
Viabilitat econòmica: l’increment del complement específic des del 10 de juny
de 2014 fins al 31 de desembre de 2015, es consignarà al pressupost vigent de
la forma següent:
•
•

a la partida 04.9202.15002 l’import de 2.137,94€ corresponent al sou.
a la partida 04.9202.1600004 l’import de 748,28€ corresponent a la
Seguretat Social.
3.6 2 Tècnic/a Especialista de Comunicació C1-19 amb 219 punts
• El Complement Específic segons el Manual de
Valoració de llocs de treball de 219 punts és de
12.901,55€ anuals.
• Per aspectes de dedicació no contemplats en el
Manual de Valoració de llocs de treball 1.360,80€
anuals.
IMPORT FINAL DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC:
14.262,35€/any
Condicionants:
a) La inclusió d’aquesta quantitat en el
Complement Específic comportarà que la
persona que ocupi el lloc de treball no tindrà
dret als complements que el Conveni/Pactes
estableix per jornada partida, dissabte o
diumenge, festius i a més a més, el treball
s’efectuarà amb autoregulació horària sense
dret a percepció ni compensació de treballs
extraordinaris, quan es realitzin les tasques
pròpies del lloc de treball que s’han detectat
en l’expedient de revisió i valoració del lloc de
treball.
b) Sotmès al resultat de la valoració de llocs de
treball de propera realització, de manera que
en cas de considerar-se que aquest lloc de
treball té una retribució per sobre del que
correspon, segons el resultat de la valoració,
l’import
d’increment
del
Complement
Específic que es determina en el present
acord no es mantindrà com a Complement
Personal Transitori.

Viabilitat econòmica: l’increment del complement específic des del 10 de juny
de 2014 fins al 31 de desembre de 2015, es consignarà al pressupost vigent de
la forma següent:
•
•

a la partida 04.9202.15002 l’import de 4.275,88€ corresponent al sou.
a la partida 04.9202.1600004 l’import de 1.496,56€ corresponent a la
Seguretat Social.

QUART. Com a conseqüència de l’apartat primer de la present resolució, on
s’estimen les peticions de valoració, cal crear en el Catàleg de Llocs de treball
els llocs de treball que a continuació es detallen i que s’hauran de sotmetre a
l’aprovació del Ple Municipal següents:
-

Tècnic/a Mig Unitat Administrativa de la Policia Local A2-23 amb
379 punts i amb l’estructura salarial següents: SB: 12.906,46, CD:
7.649,74€ i CE 16.968,49€. Retribució total anual: 37.524,69€.

CINQUÈ. Suprimir del Catàleg de Llocs de treball següent:
-

Cap Unitat Administrativa Policia Local C1-20 amb 252 punts i CE
14.143,26.

SISÈ. Viabilitat econòmica és la que consta en cada apartat del punt primer i
tercer de la part resolutiva de la present resolució.
SETÈ. Traslladar als/les treballadors/res interessats els acords adoptats
anteriorment.
VUITÈ. El present acord s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació en allò que
sigui necessari.”
10. RECURSOS
HUMANS.
APROVAR
L’ADHESIÓ
DE
L’AJUNTAMENT A LA “XARXA CORH” DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a la “Xarxa CORH” de la Diputació
de Barcelona, d’acord amb les condicions que inclou el conveni-tipus, esmentat
en els fonaments de dret 3 i 4.
SEGON. Procedir a la signatura del Conveni entre la Diputació i l’Ajuntament.”
11. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACCEPTACIÓ
DEL RECURS ECONÒMIC CONSISTENT EN FONS DE
PRESTACIÓ "PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIA DE

LA COHESIÓ SOCIAL", EN EL MARC DEL CATÀLEG DE
CONCERTACIÓ DE L'ANY 2015 DEL PLA "XARXA DE GOVERNS
LOCALS 2012-2015 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Acceptar el suport econòmic així com de tots els termes de la
concessió i les condicions de la seva execució de la Diputació de Barcelona per
a l’any 2015, amb codi XGL 15/X/208670, per un import de 266.398,59 € (DOSCENTS SEIXANTA-SIS MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS).
SEGON. Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona, segons model
normalitzat.”
12. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ
DEL RECURS ECONÒMIC CONSISTENT EN FONS DE
PRESTACIÓ "FINANÇAMENT DE L'ÀMBIT DE BENESTAR
SOCIAL", EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE
L'ANY 2015 DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Acceptar el suport econòmic així com de tots els termes de la
concessió i les condicions de la seva execució de la Diputació de Barcelona per
a l’any 2015, amb codi XGL 15/Y/201749, per un import de 157.598,99 €
(CENT CINQUANTA-SET MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT AMB
NORANTA-NOU EUROS).
Segon. Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona, segons model
normalitzat.”
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
13. ESPORTS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CONSELL
ESPORTIU DEL GARRAF.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el
Consell Esportiu del Garraf en data segons figura el conveni i fins el 31 de
desembre de 2015, segons els pactes que s’estableixen en el conveni que
s’adjunta.

SEGON. Atorgar una subvenció econòmica per import de 41.000 €, tal i com
s’especifica en el conveni, de la partida 33.3410.48103 CONVENI CONSELL
ESPORTIU DEL GARRAF, del vigent pressupost ordinari de la regidoria
d’Esports.
TERCER. L’atorgament d’aquesta subvenció resta condicionada al compliment
d’allò que disposa el conveni així com al que disposen la Llei 38/2003, general
de subvencions, el Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i l’Ordenança municipal
reguladora de les subvencions.
QUART. Facultar l’alcaldessa o regidora en qui aquesta delegui per a la
signatura de tota la documentació que sigui necessària per a la formalització
del present acord.
CINQUÈ. Ratificar pel Ple el present acord.”
14. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. RATIFICAR EL DECRET
DE REGIDOR DELEGAT DE DATA 3-2-2015 DE DESPESA A NOM
DE FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL PEL
CONCURS DE GUARNIMENT DE CARRERS PEL CARNAVAL
2015.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
ÚNIC.- Ratificar el decret de regidor delegat del dia 3 de febrer de 2015, que
diu literalment el següent:
“Relació de fets
Atès que durant el Carnaval 2015 la Federació d’Associacions pel Carnaval ha
proposat fer un concurs de guarniment de carrers de Vilanova i la Geltrú, amb
uns premis establerts.
Fonaments de dret
1. El Decret de l’alcalde/essa, de data 15 juny de 2011, de delegació de
competències, publicat en el BOP núm. 126, de data 5 de juliol de 2011.
2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i normativa
concordant.
Per tot això, RESOLC:
ÚNIC. Aprovar la despesa a nom de FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS PEL
CARNAVAL, amb número de NIF: G5890559-7, per import de MIL EUROS

(1.000 €), en concepte de CONCURS DE GUARNIMENT DE CARRERS PEL
CARNAVAL 2015.
Aquesta quantitat anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 10.430.2260201
Accions promoció econòmica.
Ho mana i signa el Regidor delegat, davant meu el secretari.”
15. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. RATIFICAR EL DECRET
DE REGIDOR DELEGAT DE DATA 3-2-2015 DE DESPESA A NOM
DE FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL PEL VÍDEO
PROMOCIONAL DEL CARNAVAL 2015.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
ÚNIC. Ratificar el decret de regidor delegat del dia 3 de febrer de 2015, que
diu literalment el següent:
“Relació de fets
1. Atès que l’any 2012 la Federació d’Associacions pel Carnaval va fer editar un
vídeo promocional del carnaval de Vilanova i la Geltrú.
2. Atès que aquest vídeo alhora fa promoció de la nostra ciutat.
Fonaments de dret
1. El Decret de l’alcalde/essa, de data 15 juny de 2011, de delegació de
competències, publicat en el BOP núm. 126, de data 5 de juliol de 2011.
2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i normativa
concordant.
Per tot això, RESOLC:
ÚNIC. Aprovar la despesa a nom de FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS PEL
CARNAVAL, amb número de CIF: G5890559-7, per import de DOS MIL
EUROS (2.000 €) en concepte de VIDEO PROMOCIONAL DE CARNAVAL
2012.
Aquesta quantitat anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 10.430.2260201
Accions de Promoció Econòmica.”
SERVEIS A LA CIUTAT
16. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVAR INCOACIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT

PATRIMONIAL, PELS DANYS CAUSATS AL SEU VEHICLE AMB
MATRÍCULA 6549-HHD, CAUSATS PER UNA PILONA DEL C.
DELS CAPUTXINS AMB C. DE SANT JOAN, EN DATA 06/06/2014.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat
Patrimonial de l’Administració núm.000050/2014-REC, pels presumptes danys
causat al vehicle Mercedes Sprinter amb matrícula 6549-HHD, reclamant com a
rescabalament una suma de DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-UN
EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (2.351,59€).
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient i nomenar secretària de
l’expedient. 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. Admetre la prova proposta d’interrogatori de testimoni, acordant la
seva pràctica i assenyalant per a realitzar-la:
- El dia 25 de març de 2015 a les 13:00 hores.
El lloc on es practicarà la prova serà en les dependències municipals situades a
la Plaça de la Vila, núm. 8, 3ra planta (Departament de Serveis Viaris).
QUART. Donar trasllat del present acord a la part interessada, perquè avisi a la
testimoni proposada per la seva part.
CINQUÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a
partir del següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes
al·legacions, documents o informacions que estimi convenients al seu dret i
proposi quantes proves siguin pertinents pel reconeixement dels mateixos.”
17. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVAR INCOACIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL, FORMULAT PER LA COM. PROP. PARKING
RAVAL SANTA MAGDALENA, 36, PELS DANYS CAUSATS PER
UNA FUITA D’AIGUA, EN DATA 29/06/2014.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat
Patrimonial de l’Administració núm. 000068/2013-REC, instat pel lletrat JOSEP
M. CARRION I SERRANO, en representació de la COM. PROP. PARQUING C.
RAVAL SANTA MAGDALENA, 36, pels danys causat al pàrking de la comunitat
en data 29/07/2012, reclamant com a rescabalament una suma de DOSCENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (283,35€).

SEGON. Nomenar instructora de l’expedient i nomenar secretària de
l’expedient. 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. Admetre la prova proposta d’interrogatori del testimoni, i s’acorda la
seva pràctica i s’assenyala per a realitzar-la:
- El dia 08 d’abril de 2015 a les 13:00 hores, al perit JAVIER FUERTES
TOLOSANA.
El lloc on es practicaran la prova serà en les dependències municipals situades
a la plaça de la Vila, 8, 3ra planta (Departament de Serveis Viaris).
QUART. Donar trasllat del present acord a la part interessada perquè avisi al
testimoni proposat per la seva part.
CINQUÈ. Concedir a la part interessada el termini de deu dies a comptar a
partir del següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes
al·legacions, documents o informacions que estimi convenient al seu dret i
proposi quantes proves siguin pertinents pel reconeixement del mateixos.”
18. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVAR RESOLUCIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL, PEL ROBATORI D’UN TELÈFON MÒBIL
DIPOSITAT A UN ARMARIET DEL CENTRE MUNICIPAL
D’ESPORTS I SALUT, ESPORTIU LA PISCINA, EN DATA
17/09/2014.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en data 24 de setembre de 2014.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”
19. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVAR RESOLUCIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL, PER LES LESIONS CAUSADES PER CAIGUDA
AL. C. CRISTÒFOL RAVENTÓS SOLER, PER L’EXISTÈNCIA
D’UN SOT A LA VIA, EN DATA 29/06/2014.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en data 29 d’agost de 2013.

SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”
20. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVAR RESOLUCIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL, PER LES LESIONS OCASIONADES PER LA
CAIGUDA A L’AV. DE FRANCESC MACIÀ, NÚM. 130 PEL MAL
ESTAT DE LA VORERA, EN DATA 31/10/2013.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial contra
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en data 4 de novembre de 2013.
SEGON. Comunicar el present acord a l’interessat.”
21. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVAR INCOACIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL, PER LESIONS CAUSADES A LA CAIGUDA AL C.
DELS LLORERS, NÚM. 11-13, PEL MAL ESTAT DE LA VORERA,
EN DATA 07/05/2014.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat
Patrimonial de l’Administració núm.000045/2014-REC, pels danys causat per la
caiguda soferta al c. dels Llorens, núm. 11-13, com a conseqüència del mal
estat de la vorera, en data 21/05/2014, reclamant com a rescabalament una
suma de TRES MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS (3.212,55€).
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient i nomenar secretària de
l’expedient. 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. Admetre les proves propostes d’interrogatori dels testimonis, i
s’acorda les seves pràctiques i s’assenyala per a realitzar-les:
- El dia 06 de maig de 2015 a les 13:00 hores.
El lloc on es practicarà la prova serà en les dependències municipals situades a
la Plaça de la Vila, núm. 8, 3ra planta (Departament de Serveis Viaris).
QUART. Comunicar a la part reclamant, que no s’accepta la testifical del
senyor..., atès el grau de parentiu amb la part reclamant i el fet de que també
aportin altre testimoni.

CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada, perquè avisi al
testimoni proposat per la seva part.
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.”
22. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVAR INCOACIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL, PER LESIONS CAUSADES A LA CAIGUDA AL C.
DE CERVANTES, PEL MAL ESTAT DE LA VORERA, EN DATA
27/06/2013.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat
Patrimonial de l’Administració núm.000079/2015-REC, instat pel despatx
d’advocats MASCARAY ABOGADOS, pels danys causat per la caiguda soferta
al c. de Cervantes, en direcció a la plaça dels Cotxes, com a conseqüència del
mal estat de la vorera, en data 27 de juny de 2013, reclamant com a
rescabalament una suma de SET MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE
EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (7.244,95-€).
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient i nomenar secretària de
l’expedient.
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. Admetre les proves propostes d’interrogatori dels testimonis, i
s’acorda les seves pràctiques i s’assenyala per a realitzar-les:
- El dia 06 de maig de 2015 a les 13:30 hores al pèrit.
- El dia 06 de maig de 2015 a les 13:45 hores al doctor Ramón Carrasco Pons.
El lloc on es practicaran totes les proves serà en les dependències municipals
situades a la Plaça de la Vila, núm. 8, 3ra planta (Departament de Serveis
Viaris).
QUART. Comunicar a la part reclamant, que l’agent de la Policia Local amb TIP
1449, no podrà comparèixer a la realització de la prova d’interrogatori
proposada, ja que a data d’avui no és treballador municipal.

CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la part interessada, perquè avisi als
testimonis proposats per la seva part.
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.”
23. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVAR INCOACIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL, PER LESIONS CAUSADES A LA CAIGUDA A
L’AV. DE ROCACRESPA PER L’EXISTÈNCIA D’UN PANOT
AIXECAT A LA VORERA, EN DATA 11/01/2015.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Declarar incoat l’expedient de Reclamació per Responsabilitat
Patrimonial de l’Administració núm. 000020/2015-REC, per la caiguda patida a
l’Av. de Rocacrespa, a l’alçada del c. Rassot amb c. del Doctor Zamenhof, com
a conseqüència de l’existència d’un panot aixecat a la vorera, en data
11/01/2015.
SEGON. Nomenar instructora de l’expedient i nomenar secretària de
l’expedient. 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. Declarar la suspensió de l’expedient administratiu per responsabilitat
patrimonial fins que l’accidentada no estigui estabilitzada de les seves lesions, i
es pugui aportar l’informe mèdic corresponent amb la finalitat de fixar la
possible indemnització reclamable.”
24. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVAR RESOLUCIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL, PELS DANYS PEL MAL FUNCIONAMENT DE
L’ADMINISTRACIÓ, DEL 28/08/2012 AL 18/06/2013.
S’aprova per unanimitat dels assistents.

“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada
pel lletrat MANEL ALLUE PASTOR, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
en data 10 de juny de 2014.
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada i al seu advocat.”
25. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVAR RESOLUCIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL, FORMULAT PER SEGUROS CATALANA
OCCIDENTE, S.A., EN REPRESENTACIÓ DE LA COM. PROP.
SINIA DE LES VAQUES, 11, PELS DANYS CAUSATS PER UNA
FUITA D’AIGUA, EN DATA 09/06/2014.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
per SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C. SINIA DE LES VAQUES, 11, contra
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en data 7 de juliol de 2014.
SEGON. Comunicar el present acord als interessats.”
26. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVAR RESOLUCIÓ DE
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL, PELS DANYS CAUSATS AL SEU VEHICLE AMB
MATRÍCULA 6092-GNR, PEL MAL ESTAT DE LA CALÇADA DEL
C. DE MARQUÉS DEL DUERO, NÚM. 32-37, EN DATA 25/10/2013.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Administració, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en data 6 de
novembre de 2013.
SEGON. Comunicar el present acord a l’interessat.”
Punt a tractar en sessió pública de la JGL
27. RECURSOS
HUMANS.
ATORGAR
COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL TREBALLADOR AMB DNI 52 213 390-D.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“De conformitat amb els articles 1.3, 2, 12 i 13 de la Llei 53/84, declarar la
compatibilitat al treballador amb DNI: 52 213 390-D, per a l’exercici privat de
Tècnic de Luminotècnia a l’empresa Setze Fetges associats, amb una
dedicació màxima de 18,75 hores setmanals.

En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot
moment a l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del
treballador i dels horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir
amb posterioritat a aquesta declaració de compatibilitat.
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a
falta molt greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està
tipificat com a falta greu.”
URGÈNCIA
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes:
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no ha pogut ser objecte
d’estudi permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament
jurídic de conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987, de 18 de setembre i
als efectes d’allò que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, llevat els casos en que porti incorporat l’informe jurídic.
SERVEIS A LES PERSONES
ALCALDIA
SECRETARIA GENERAL.
Serveis Jurídics.
28. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPAREIXENÇA I DESIGNA
LLETRAT AL PROCEDIMENT RECURS ORDINARI 97/2015
SECCIÓ B, INTERPOSAT PER PIÑOL SANJAUME, SL, DAVANT
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 6 DE
BARCELONA.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat contenciós administratiu número 6
de Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment,
recurs ordinari 97/2015, Secció B interposat per PIÑOL SANJAUME, SL, de
quantia 108.900 €.
SEGON. Designar a MILÀ ADVOCATS, SLP, per a que assumeixi la
representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en l’esmentat procés.
Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin
interposar.

TERCER. Designar el procurador dels Tribunals, Sr. Ivo Ranera Cahís (Ranera
Cahis Procuradors), pel cas de ser necessària la seva intervenció en el
procediment.
QUART. L’import de la contractació que és pagarà amb càrrec a la partida de
Defensa Jurídica número 07.9203.22799, atendrà als següents criteris un
cop es determini la quantia del procediment:
•
•
•
•
•
•

Quantia del procediment fins a 6.000€: 700€.
De 6.001 a 18.000€: 1.050€.
De 18.001 a 30.000€: 1.400€.
De 30.001 a 60.000€: 1.750€.
Més de 60.001€: 2.100€.
Procediments de quantia indeterminada: 1.050€.

En quant a la forma de pagament, la mateixa s’efectuarà de conformitat amb
allò establert als Criteris Orientadors de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona, de la següent forma:
Estudi i període de controvèrsia: 60%.
Per la fase probatòria: 20%.
Per l’assistència a vista o formulació de conclusions escrites: 20%.
CINQUÈ. Notificar el present Acord al lletrat i procurador designats a l’acord
Segon i Tercer anteriors, així com a la Cap de Servei de Gestió Tributària i
Recaptació i lletrat de l’ajuntament responsable de l’àrea, Sr. Matias Acebes
Fernández, als efectes que prestin l’assessorament necessari i preparin
l’expedient administratiu i la documentació pertinent per a la correcta defensa
jurídica del lletrat designat.
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9:55 hores, de la
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general.

Neus Lloveras Massana

Isidre Martí Sardà

