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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió

Núm. :  34/2019
Caràcter: ordinari
Data:  30 de setembre de 2019
Horari: de 8.30  a  09.30
Lloc: Casa de la Vila

Assistents

Pere Regull i Riba, alcalde
Aureli Ruiz i Milà, regidor
Ramon Zaballa i Serra, regidor
Joan Manel Montfort i Guasch, regidor
Lourdes Sánchez López, regidora
Ricard Rafecas Ruiz, regidor

(sense vot)

Eduard Marcó i Alberti, secretari general
Antoni Peiret de Antonio, interventor general

S’ha excusat d’assistir-hi

Francisco Romero i Gamarra, regidor

Desenvolupament de la sessió

L’alcalde obre la sessió i el secretari llegeix l'esborrany de l'acta anterior, i S’ACORDA:

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior.

A continuació s'adopten per unanimitat els acords següents:

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I HISENDA
ACTIVITATS GENERALS

2. Exp. 39/2018/SEC_RP
Atesa la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada  el dia 25/07/2018, pel 
Sr. ALI OUCHIKH, d’acord amb els següents,

Antecedents administratius

La persona interessada manifesta que va patir danys en el se vehicle quan el tenia 
estacionat en el carrer de Guardiola, nº 4 i li va caure un arbre, el dia 23/07/2018, a 
prop de les 18:00 h.

http://www.vilafranca.cat/validacio
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Es formula reclamació sense aportar cap document, fotografia, valoració, testimoni, 
matrícula o marca del vehicle.

Per la instrucció de l’expedient (e.a.) es va demanar informe previ al servei de la 
Policia Local (PL), el qual consta incorporat.

L’asseguradora RACC, Protecció Jurídica, presenta reclamació sobre el mateix sinistre 
el dia 23 de setembre de 2019, juntament amb el requeriment al seu assegurat on 
consta la documentació que aquests ha de remetre a la mateixa, però, no 
s’acompanya amb la seva sol·licitud documentació alguna. La sol·licitud escanejada i 
la carta al seu assegurat,  s’incorpora a l’e.a. Tanmateix, no es fa constar la matrícula 
de vehicle.

Consideracions jurídiques

I. La institució de la responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques 
té el seu fonament normatiu en l’article 106.2 de la Constitució, precepte que 
estableix el dret de les persones particulars, en els termes que prevegi la llei i 
tret dels casos de força major, a ser indemnitzades per lesions patides en 
qualsevol bé o dret, si la lesió és una conseqüència del funcionament dels 
serveis públics. En termes similars s’expressa l’article 32 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

II. En el nostre sistema jurídic, la responsabilitat de l’Administració té una 
naturalesa directa i objectiva, de manera que neix sempre que es produeixen 
danys que els particulars no tenen el deure jurídic de suportar, com a 
conseqüència del funcionament dels serveis públics o de l’activitat 
administrativa (per acció o per o missió) en sentit ampli, i no s’ha d’acreditar 
que aquests serveis han funcionat de manera anòmala, o amb culpa en la 
conducta dels seus responsables.

III. Els danys han de ser reals i efectius, avaluables econòmicament i 
individualitzats, i ha d’existir per tal que neixi el deure d’indemnitzar una clara 
relació de causalitat entre l’actuació de l’Administració i el dany.

IV. L’informe de la PL literalment diu que no tenen coneixement dels fets, cap avís 
en relació a la persona reclamant ni amb la matrícula del seu vehicle.  A més a 
més, de que es van posar en contacte directament amb ell i els ha facilitar la 
següent matrícula 5349BXX, d’un VOLKSWAGEN GOLF, i  han comprovat que 
no té cap relació amb el vehicle esmentat.

V. Per tant, d’acord amb Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), no es adient 
estimar la present reclamació, per les deficiències esmentades i no constar cap 
actuació a l’e.a., de coneixement directe o indirecte amb els fets, persona, 
quantificació i vehicle objecte de reclamació.

En base a l’anterior, S’ACORDA:
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1. Desestimar, per les raons exposades, la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada contra aquest Ajuntament de Vilafranca del Penedès pel Sr.  Alí 
Ouchikh.

2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i l’asseguradora RACC, 
Protecció Jurídica.

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ
3. Exp. 74/2019/RH_CN

Atès que és necessària la prestació de serveis de diverses persones per a tasques 
d’auxiliar administratiu/va (taquilles) i de muntatge i desmuntatge per les activitats 
d’arts escèniques, durant el mes d’octubre de 2019. 

Atès que cal poder contractar personal addicional i que aquesta contractació es 
formalitzarà mitjançant un contracte de treball per circumstàncies de major 
producció, d’acord amb allò previst en l'article 15.1 b) de l'Estatut dels Treballadors i 
l'article 3 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre que regulen els contractes 
temporals eventuals per circumstàncies de la producció.

Atès que la Junta de Govern Local va aprovar en data 8 de febrer de 2017 una 
instrucció interna per a la gestió de les contractacions temporals, que permet que es 
pugui realitzar un contracte temporal en el següent supòsit:

- Personal subaltern que tingui encomanada la tasca d’obertura, vigilància i 
tancament d’instal·lacions municipals, sempre i quan s’hagin esgotat amb caràcter 
previ altres solucions organitzatives a la seva absència.

Ateses les competències que té delegades aquesta Junta de Govern Local en virtut del 
Decret d’alcaldia de 17 de juny de 2019 en matèria de personal i funció pública.

S’ACORDA:

Primer.- Contractar per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) durant el mes 
d’octubre, per activitats relacionades amb les arts escèniques a: 

- Elionor Cornudella Vilanova, els dies: de l’1 al 2 / del 8 al 13 / del 18 al 20 / 26. 
- Lídia Albinyana Lloret, els dies: del 3 al 6 / del 10 al 13 / del 17 al 20 / del 24 al 
27 / 31. 
- Blanca Llach Amigó, els dies: del 6 al 8 / del 26 al 27 / 30. 
- Mariona Olivella Rovirosa, els dies: de l’1 al 3 / 8. 

Per a la prestació de tasques de muntatge i desmuntatge durant el mes d’octubre, per 
activitats relacionades amb les arts escèniques a: 

- Marta Soler Parellada, els dies: de l’1 al 4 / 8 / 20 / 30. 
- Raimon Molinari Domingo, els dies: del 17 al 18 / 22 / del 25 al 27. 
- Raimon Casals Canalies, els dies: del 2 al 3 / 8 / 18 / del 24 al 29. 
- Xavi Berlanga Màrquez, els dies: 2 / 5 / del 8 al 13 / del 18 al 20 / del 25 al 27. 
- Andrea de la Torre Bartolomé, els dies: del 2 al 8 / del 11 al 13 / del 18 al 20 / 
27. 
- Cristina Almirall Romeu: del 2 al 10 / 18. 
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- Raimon Corbella Güell, els dies: 1 / del 6 al 8 / 11 / 18. 
- Joan Muñoz Galofré, els dies: del 5 al 6 / 17 
- Pere Roig Lafon, els dies: del 2 al 8 / 13 / del 17 al 18 / 22. 

Segon.- Donar trasllat d’aquest Acord als interessats, al Servei de Cultura i a la 
Intervenció General.

4. Exp. 19/2018/RH_PPO
Atès que la Núria Morral va ser contractada l’1 d’octubre de 2018 com a AODL (Agent 
d’Ocupació i Desenvolupament Local), amb una durada inicial d’un any, vinculada al 
Servei de Promoció Econòmica, per desenvolupar diferents projectes. 

Atès que a data 7 d’agost es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ TSF/2219/2019, de 
26 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de 
subvencions destinades a les pròrrogues dels AODL. 

Atès que dins el termini establert per la resolució, que finalitza el 30 de setembre de 
2019, l’Ajuntament de Vilafranca té previst tramitar la sol·licitud per a la pròrroga de 
la contractació de la Núria Morral. 

Atès que els projectes pels quals es va sol·licitar la subvenció d’AODL al 2018 i pels 
quals està previst sol·licitar pròrroga, segueixen dins del pla de treball del servei de 
Promoció Econòmica. 

Atès allò previst en l’article 15.1 a) de l’Estatut dels Treballadors i l’article 3 del Reial 
Decret 2720/1998, de 18 de desembre que regulen els contractes per obra o servei 
determinat, sent que l’execució de l’obra esmentada en el primer paràgraf d’aquest 
acord compleix els requisits establerts a la legislació per legitimar la celebració 
d’aquest tipus de contracte.

Atesos els informes de la Directora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Projecció Exterior i de la Cap del Servei de Recursos Humans i Organització.

Ateses les atribucions que té delegades aquesta Junta de Govern Local en virtut del 
Decret d’alcaldia de 17 de juny de 2019, en matèria de personal i funció pública.

S’ACORDA

Primer.- Declarar vigent, fins el 30 de setembre de 2020, el contracte laboral 
temporal per obra i/o servei determinat de la senyora Núria Morral Nadal, categoria 
laboral d’AODL, salari de 1.724,57€ mensuals bruts i partida pressupostària 
d’imputació 5 24130 13100 (AODL Projecte Ocupació i Promoció Econòmica). 

Segon.- Donar trasllat d’aquest Acord a la interessada, al Servei de Promoció 
Econòmica i a la Intervenció General.
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5. Exp. 11/2019/RH_FPS
Atès que el senyor Antoni Peiret de Antonio ha demanat mitjançant escrit de data 10 
de setembre de 2019 (Registre d’entrada nº 2019023047), poder fer efectiva la seva 
jubilació a partir del dia 20 d’octubre de 2019. 

Atès que es compleixen els requisits establerts al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i el 
Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei General de la Seguretat Social, per tal d’admetre la seva sol·licitud, en ser 
conforme a dret.

Atès les competències que té delegades aquesta Junta de Govern Local en virtut del 
Decret d’Alcaldia de 17 de juny de 2019, en matèria de personal i funció pública.

S’ACORDA:

Primer.- Declarar extingida la relació laboral amb l’Ajuntament del senyor Antoni 
Peiret de Antonio, amb data d’efectes del dia 20 d’octubre de 2019, darrer dia de 
prestació de serveis, amb motiu de la seva jubilació, pel fet de passar a la jubilació 
definitiva.

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al senyor Antoni Peiret de Antonio, a la 
Intervenció General i a la representació del personal.

6. Exp. 75/2019/RH_CN
Atesa la necessitat, indicada pel servei de Via Pública, de contractar un/a tècnic/a que 
pugui donar continuïtat al desenvolupament de projectes iniciats i pendents 
d’executar, necessaris pel correcte funcionament del servei, com ara l’execució de la 
darrera fase Reasfaltat  2019, l’execució del projecte de Manteniment de voreres Molí 
d’en Rovira, etc. 

Atès que la senyora Àngels Travé Roig ha prestat serveis a l’Ajuntament de Vilafranca 
com a Tècnica Mitjana de Via Pública, en substitució d’una treballadora,  amb una 
valoració molt positiva de la feina realitzada; després de realitzar el corresponent 
procés selectiu. 

Atès allò previst en l’article 15.1 b) de l’Estatut dels Treballadors i l’article 3 del Reial 
Decret 2720/1998 respecte el contracte eventual per circumstàncies de la producció.

Atès que la Junta de Govern Local va aprovar en data 8 de febrer una instrucció 
interna per a la gestió de les contractacions temporals, que permet que es pugui 
realitzar un contracte temporal en els següents supòsits:

- Per a la cobertura transitòria de llocs de treballs vacants adscrits a àmbits 
funcionals o serveis que, pel seu nombre reduït d’efectius o per les seves 
especialitats funcionals, o per les càrregues de treball, la seva ocupació es 
consideri prioritària per garantir el funcionament adequat dels serveis, sempre i 
quan s’hagin esgotat amb caràcter previ altres solucions a la seva absència.
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Atès les competències que té delegades aquesta Junta de Govern Local en virtut del 
Decret d’Alcaldia de 17 de juny de 2019, pel qual té atribuïda la competència per a la 
provisió dels llocs de treball.

S’ACORDA:

Primer.- Contractar la senyora Maria Àngels Travé Roig, amb DNI 46634135W, 
mitjançant un contracte laboral temporal eventual per circumstàncies de la producció, 
categoria laboral de Tècnic/a Mitjà/na Via Pública (A2 20), salari mensual de 2.026,84 
€,  jornada complerta, amb data d’efectes 1 d’octubre de 2019 i fins el 31 de gener 
de 2020.

Segon.-  Establir que les despeses d’aquesta contractació aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 4 15321 13000 (Personal laboral fix – Serveis Urbans).

Tercer.- Donar trasllat d’aquest Acord a la senyora Maria Àngels Travé Roig, a Via 
Pública, a la Intervenció General i a la representació del personal.

7. Exp. 76/2019/RH_CN
Atès l’informe de la Responsable de l’Oficina de Convivència i Ciutadania fent palesa 
la necessitat de contractar a un/a tècnic/a que pugui reforçar l’oficina en el 
desenvolupament del projecte de barris.  

Atès que la senyora Sílvia Ruiz Garcia ha prestat serveis a l’Ajuntament de Vilafranca 
com a Tècnica de Convivència, en substitució d’una treballadora,  amb una valoració 
molt positiva de la feina realitzada; després de realitzar el corresponent procés 
selectiu. 

Atès allò previst en l’article 15.1 b) de l’Estatut dels Treballadors i l’article 3 del Reial 
Decret 2720/1998 respecte el contracte eventual per circumstàncies de la producció.

Atès que la Junta de Govern Local va aprovar en data 8 de febrer una instrucció 
interna per a la gestió de les contractacions temporals, que permet que es pugui 
realitzar un contracte temporal en els següents supòsits:

- Per a la cobertura transitòria de llocs de treballs vacants adscrits a àmbits 
funcionals o serveis que, pel seu nombre reduït d’efectius o per les seves 
especialitats funcionals, o per les càrregues de treball, la seva ocupació es 
consideri prioritària per garantir el funcionament adequat dels serveis, sempre i 
quan s’hagin esgotat amb caràcter previ altres solucions a la seva absència.

Ateses les competències que té delegades aquesta Junta de Govern Local en virtut del 
Decret d’alcaldia de 17 de juny de 2019 en matèria de personal i funció pública.

S’ACORDA:

Primer.- Contractar la senyora Sílvia Ruiz Garcia, amb DNI 46771789R, mitjançant un 
contracte laboral temporal eventual per circumstàncies de la producció, amb data 
d’efectes 1 d’octubre de 2019 i fins el 31 de gener de 2020, amb categoria laboral de 
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Tècnica de Convivència (A2 20), jornada complerta, salari mensual de 2.024,24€ 
bruts mensuals. 

Segon.-  Establir que la despesa d’aquesta contractació anirà a càrrec de la partida 
pressupostària 3 92505 13100 (Personal laboral temporal – Convivència i Ciutadania).

Tercer.- Donar trasllat d’aquest Acord a la senyora Sílvia Ruiz Garcia, a Convivència i 
Ciutadania, a la Intervenció General i a la representació del personal.
        

COMPRES I CONTRACTACIÓ
8. Exp. 70/2019/CNT

La Junta de Govern Local en sessió de data 22 de juliol de 2019 va aprovar 
l’expedient de contractació pel subministrament de carburant per vehicles i 
maquinària amb motor de combustió de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
disposant l’obertura del procediment de licitació. 

Durant el termini de 15 dies establert per a la presentació de propostes es van 
presentar les següents empreses:

 PETROMIRALLES, SL en data 03/09/2019 a les 12:02:18

La Mesa de contractació es va reunir en data 9 de setembre de 2019 per procedir a la 
qualificació del sobre 1 i celebració de l’acte públic d’obertura i valoració del sobre 2, 
relatiu als criteris de valoració automàtica, acordant proposar a l’òrgan de 
contractació l’adjudicació del contracte pel subministrament de carburant per vehicles 
i maquinària amb motor de combustió de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
d’acord amb el següent ordre de classificació:

1.- PETROMIRALLES, SL 79,24 punts

Per resolució de data 12 de setembre de 2019 es van classificar les propostes 
presentades a la licitació i es va acordar requerir l’empresa PETROMIRALLES, SL, per 
a què, en el termini màxim de 10 dies hàbils presentés la documentació acreditativa  
de la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar de la mateixa, de la solvència 
econòmica i financera i de la constitució de la garantia definitiva per import de 
4.680,00 € (5% de l’ import d’adjudicació exclòs IVA).

En data 20 de setembre de 2019, PETROMIRALLES, SL, ha presentat la documentació 
requerida per l’ esmentada resolució.

Vist el que disposen els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017 LCSP.

La competència per a contractar aquest servei correspon a aquesta Junta de Govern 
Local, d’acord amb l’apartat 1 de la disposició addicional segona  de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic i amb el decret de delegació d’atribucions de l’alcaldia a 
favor de la Junta de Govern Local, de 17 de juny de 2019.

En virtut dels anteriors antecedents, s' ACORDA:
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Primer.- Adjudicar el contracte pel subministrament de carburant per vehicles i 
maquinària amb motor de combustió de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a 
PETROMIRALLES, SL per import total pels dos anys de contracte de  93.600,00 € IVA 
inclòs (77.355,37 € més 16.244,63 € corresponents a IVA).

Segon.- Disposar la despesa pels imports i partides pressupostàries que a continuació 
es detallen, del 12 al 31 de desembre de 2019:

 1.13201.22103 833,33 € (IVA inclòs)
 2.92009.22103 137,50 € (IVA inclòs)
 3.34001.22103 354,17 € (IVA inclòs)
 4.15321.22103 625,00 € (IVA inclòs)

Preveure la despesa pels anys 2020 i 2021, d’acord amb el següent detall:

Any 2020
Partida pressupostària Import (IVA inclòs)
1.13201.22103 20.000,00 €
2.92009.22103 3.300,00 €
3.34001.22103 8.500,00 €
4.15321.22103 15.000,00 €

Any 2021 (1 de gener a 11 de desembre)
Partida pressupostària Import (IVA inclòs)
1.13201.22103 19.166,67 €
2.92009.22103 3.162,50 €
3.34001.22103 8.145,83 €
4.15321.22103 14.375,00 €

Tercer.- Aprovar que el preu del carburant serà el resultat d’aplicar als preus de 
cartell el descompte de 0,1100 €/litre pel Gasoil A i de 0,0420 €/litre per la Gasolina 
s/p95, d’acord amb l’oferta presentada per PETROMIRALLES, SL en aquest 
procediment de licitació.

Quart.- Notificar a PETROMIRALLES, SL que, de conformitat amb l’article 153.3 LCSP i 
atès que es tracta d’un contracte susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació, aquest no es podrà formalitzar abans que transcorrin 15 dies hàbils des 
de la remissió de la notificació d’adjudicació.

Cinquè.-  Publicar l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant.

Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del 
Sector Públic.
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PROCEDIMENT SANCIONADOR
9. Exp. 346/2019/PS

Vist l’expedient sancionador instruït a JOSE CARLOS BARREIRA GOMEZ pels següents 
fets: “el mateix dia 27 de juny de 2019, a les 00:25, els agents actuants aixequen 
una acta de denúncia pel fet que la persona denunciada passejava tres gossos, un de 
raça sharpei, que responia al nom de “Golfo”, i dos encreuats d’aquesta mateixa raça, 
que responien al nom de “Chanel” i “Nuca”; tots tres animals reunien pràcticament 
totes les característiques de l’annex II del RD 287/2002, i, per tant, són considerats 
potencialment perillosos. Els gossos anaven sense microxip, sense la corresponent 
llicència municipal, sense disposar de l’assegurança de responsabilitat civil, sense 
tenir-los registrat, i sense morrió. Els fets van tenir lloc a l’alçada del número 5 del 
carrer Barba i Roca, d’aquesta ciutat. La persona denunciada manifesta que “os voy a 
traer la documentación y os la vais a meter por el culo””.

Atès que per provisió d’inici del tinent d’alcalde de Serveis Centrals i Hisenda de data 
3 de juliol de 2019, es va resoldre iniciar expedient sancionador a JOSE CARLOS 
BARREIRA GOMEZ, per determinar les responsabilitats administratives en que hagués 
pogut incórrer per les infraccions descrites anteriorment. 

Atès que anomenat l’instructor, nomenament que s’ha notificat a l’inculpat sense que 
aquest promogués recusació, es va instruir l’oportú expedient per l’aclariment dels 
fets, incorporant-se al procediment l’acta de denúncia de la Policia Local de Vilafranca 
del Penedès, de referència 729/2019.

Atès que en data 4 de juliol de 2019, l’instructor de l’expedient va formular la 
corresponent proposta de resolució a l’interessat i se li va donar audiència a 
l’expedient per un període de quinze dies, durant el transcurs dels quals no va 
presentar al·legacions. 

Considerant que els fets que s’han declarat provats suposen:

- una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a MOLT GREU, segons l’article 
62.3.d (no disposar de la llicència d’animals potencialment perillosos) de l’Ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença, publicada en el 
BOPB de data 15 de maig de 2018.

- Una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a GREU, segons l’article 62.2.b 
(no disposar de l’assegurança de responsabilitat civil) de l’esmentada ordenança.

- Una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a GREU, segons l’article 62.2.e 
(portar els gossos sense morrió a les vies públiques) del referit text.

- Una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a GREU, segons l’article 62.2.h 
(incomplir l’obligació d’identificar els animals) de l’esmentada ordenança.

-Una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a LLEU, segons l’article 62.1.c 
(portar més d’un gos potencialment perillós per persona) de l’esmentada ordenança.

- I una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a LLEU, segons l’article 58.1.a 
(no tenir inscrits els animals) de la dita ordenança.
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Atès que aquestes faltes poden ser sancionades: la falta molt greu, de conformitat 
amb l’article 63.1.c de l’ordenança esmentada en l’apartat anterior amb una multa de 
1.502,53 euros fins a 30.050,61 euros. Les faltes greus, de conformitat amb l’article 
63.1.b d’aquest mateix text, amb una multa de 150,25 fins a 1.502,53 euros, 
cadascuna. La primera falta lleu, d’acord amb l’article 63.2.a del referit text, amb una 
multa de 150,25 euros fins a 330,51 euros. I la segona falta lleu, d’acord amb l’article 
59.1.a d’aquesta norma, amb una multa de 100 fins a 400 euros.

Considerant que en la tramitació d’aquest expedient, s’han observat les prescripcions 
legals, examinats els articles 2.3 i 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre del 
procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat i 
53 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques.

En conseqüència, de conformitat amb la proposta de resolució formulada per 
l’instructor de l’expedient, i en ús de la delegació conferida  pel Ple de l’Ajuntament 
en la sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2011 (Butlletí Oficial de la Província del 
dia 24 de novembre de 2011), 

S’ACORDA: 

Primer.- Imposar a JOSE CARLOS BARREIRA GOMEZ, amb Número d’Identificació 
Fiscal 52.919.018-C, una sanció de 1.502,53 euros de multa per la falta molt greu 
consistent en no disposar de la llicència d’animals potencialment perillosos, una 
sanció de 150,25 euros de multa per la falta greu consistent en no disposar de la 
corresponent assegurança de responsabilitat civil, una sanció de 150,25 euros de 
multa per la falta greu consistent en portar els gossos sense morrió a les vies 
públiques, una sanció de 150,25 euros de multa per la falta greu consistent en no dur 
identificats els animals, una sanció de 150,25 euros de multa per la falta lleu 
consistent en portar més d’un gos (3) potencialment perillós per persona i una sanció 
de 100 euros de multa per la falta lleu consistent en no tenir inscrits els animals; per 
considerar-se provat que és responsable dels fets imputats, i en tant que persona 
autora/responsable de sis infraccions de l’Ordenança municipal reguladora  de la 
protecció dels animals i de la seva tinença.

Segon.- Traslladar aquest acord a l’interessat, fent-li avinent els recursos que pot 
interposar  contra aquesta. Així mateix, es donarà compte a l’instructor i al 
denunciant.

Tercer.- Comunicar a la persona inculpada el procediment per formalitzar el 
pagament de la multa.

El pagament de les multes haurà realitzar-se en qualsevol de les entitats 
col·laboradores de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per 
a la recaptació d’exaccions municipals, mitjançant la carta de pagament oficial que li 
serà remesa per l’esmentat Organisme, - una vegada hagi adquirit fermesa en via 
administrativa la present resolució-, i dins del termini pel pagament “en voluntària” 
que consti en l’esmentat document; passat aquest termini es procedirà el seu 
cobrament per via de constrenyiment el que implicarà la corresponent aplicació dels 
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recàrrecs i costos legalment previstos, així com els corresponents interessos de 
demora.

Quart.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona per a la seva liquidació.

10.Exp. 371/2019/PS
Vist l’expedient sancionador instruït a DAVID ORGAZ MORROS pels següents fets: “el 
mateix dia 3 de juliol de 2019, a les 00:25, els agents actuants aixequen una acta de 
denúncia pel fet que la persona denunciada passejava dos gossos de raça Pit bull, 
considerada potencialment perillosa, que responien al nom d’Airon i Sky, sense 
microxip, sense la corresponent llicència municipal, sense disposar de l’assegurança 
de responsabilitat civil, i sense tenir-lo registrat. Els fets van tenir lloc a l’alçada del 
número 1 del carrer Sant Ramon de Penyafort, d’aquesta ciutat. La persona 
denunciada manifesta que el segons dels gossos (Sky) disposa de microxip i està 
censat”.

Atès que la persona interessada no ha acreditat que el gos anomenat Sky disposa de 
microxip i està censat.

Atès que per provisió d’inici del tinent d’alcalde de Serveis Centrals i Hisenda de data 
11 de juliol de 2019, es va resoldre iniciar expedient sancionador a DAVID ORGAZ 
MORROS, per determinar les responsabilitats administratives en que hagués pogut 
incórrer per les infraccions descrites anteriorment. 

Atès que anomenat l’instructor, nomenament que s’ha notificat a l’inculpat sense que 
aquest promogués recusació, es va instruir l’oportú expedient per l’aclariment dels 
fets, incorporant-se al procediment l’acta de denúncia de la Policia Local de Vilafranca 
del Penedès, de referència 750/2019.

Atès que en data 12 de juliol de 2019, l’instructor de l’expedient va formular la 
corresponent proposta de resolució a l’interessat i se li va donar audiència a 
l’expedient per un període de quinze dies, durant el transcurs dels quals no va 
presentar al·legacions. 

Considerant que els fets que s’han declarat provats suposen:

- una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a MOLT GREU, segons l’article 
62.3.d (no disposar de la llicència d’animals potencialment perillosos) de l’Ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença, publicada en el 
BOPB de data 15 de maig de 2018.

- Una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a GREU, segons l’article 62.2.b 
(no disposar de l’assegurança de responsabilitat civil) de l’esmentada ordenança.

- Una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a GREU, segons l’article 62.2.h 
(incomplir l’obligació d’identificar els animals) de l’esmentada ordenança.

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, 31 d’octubre de 2019

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN_2
34/2019/SEC_AJGL

Codi validació document:
12430745126414470071

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 12 de 22

- Una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a LLEU, segons l’article 62.1.c 
(portar més d’un gos potencialment perillós per persona) del referit text.

- I una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a LLEU, segons l’article 58.1.a 
(no tenir inscrits els animals) de la dita ordenança.

Atès que aquestes faltes poden ser sancionades: la falta molt greu, de conformitat 
amb l’article 63.1.c de l’ordenança esmentada en l’apartat anterior amb una multa de 
1.502,53 euros fins a 30.050,61 euros. Les faltes greus, de conformitat amb l’article 
63.1.b d’aquest mateix text, amb una multa de 150,25 fins a 1.502,53 euros, 
cadascuna. La primera falta lleu, d’acord amb l’article 63.2.a del referit text, amb una 
multa de 150,25 fins a 300,51 euros. I la segona falta lleu, d’acord amb l’article 
59.1.a d’aquesta norma, amb una multa de 100 fins a 400 euros.

Considerant que en la tramitació d’aquest expedient, s’han observat les prescripcions 
legals, examinats els articles 2.3 i 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre del 
procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat i 
53 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques.

En conseqüència, de conformitat amb la proposta de resolució formulada per 
l’instructor de l’expedient, i en ús de la delegació conferida  pel Ple de l’Ajuntament 
en la sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2011 (Butlletí Oficial de la Província del 
dia 24 de novembre de 2011), 

S’ACORDA: 

Primer.- Imposar a DAVID ORGAZ MORROS, amb Número d’Identificació Fiscal 
47.100.524-c, una sanció de 1.502,53 euros de multa per la falta molt greu 
consistent en no disposar de la llicència d’animals potencialment perillosos, una 
sanció de 150,25 euros de multa per la falta greu consistent en no disposar de la 
corresponent assegurança de responsabilitat civil, una sanció de 150,25 euros de 
multa per la falta greu consistent en no dur identificat l’animal, una sanció de 150,25 
euros de multa per la falta lleu consistent en portar més d’un gos potencialment 
perillós per persona, i una sanció de 100 euros de multa per la falta lleu consistent en 
no tenir inscrit l’animal; per considerar-se provat que és responsable dels fets 
imputats, i en tant que persona autora/responsable de cinc infraccions de l’Ordenança 
municipal reguladora  de la protecció dels animals i de la seva tinença.

Segon.- Traslladar aquest acord a l’interessat, fent-li avinent els recursos que pot 
interposar  contra aquesta. Així mateix, es donarà compte a l’instructor i al 
denunciant.

Tercer.- Comunicar a la persona inculpada el procediment per formalitzar el 
pagament de la multa.

El pagament de les multes haurà realitzar-se en qualsevol de les entitats 
col·laboradores de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per 
a la recaptació d’exaccions municipals, mitjançant la carta de pagament oficial que li 
serà remesa per l’esmentat Organisme, - una vegada hagi adquirit fermesa en via 
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administrativa la present resolució-, i dins del termini pel pagament “en voluntària” 
que consti en l’esmentat document; passat aquest termini es procedirà el seu 
cobrament per via de constrenyiment el que implicarà la corresponent aplicació dels 
recàrrecs i costos legalment previstos, així com els corresponents interessos de 
demora.

Quart.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona per a la seva liquidació.

11.Exp. 373/2019/PS
Vist l’expedient sancionador instruït a SUSANA ONDOÑO GOMIZ pels següents fets: 
“el mateix dia 4 de juliol de 2019, a les 23:28, els agents actuants aixequen una acta 
de denúncia pel fet que la persona denunciada passejava un gos de raça Stafforshire, 
considerada potencialment perillosa, que responia al nom de Sena, amb número de 
microxip 941000023558227, i sense la corresponent llicència municipal, sense 
disposar de l’assegurança de responsabilitat civil, sense morrió i sense tenir-lo 
registrat. Els fets van tenir lloc al costat del pipi-can de l’Espirall. La persona 
denunciada manifesta que el gos disposa d’assegurança de responsabilitat civil vigent, 
encara que no ho acredita”.

Atès que per provisió d’inici del tinent d’alcalde de Serveis Centrals i Hisenda de data 
11 de juliol de 2019, es va resoldre iniciar expedient sancionador a SUSANA ONDOÑO 
GOMIZ, per determinar les responsabilitats administratives en que hagués pogut 
incórrer per les infraccions descrites anteriorment. 

Atès que anomenat l’instructor, nomenament que s’ha notificat a la inculpada sense 
que aquesta promogués recusació, es va instruir l’oportú expedient per l’aclariment 
dels fets, incorporant-se al procediment l’acta de denúncia de la Policia Local de 
Vilafranca del Penedès, de referència 764/2019.

Atès que en data 12 de juliol de 2019, l’instructor de l’expedient va formular la 
corresponent proposta de resolució a la interessada i se li va donar audiència a 
l’expedient per un període de quinze dies, durant el transcurs dels quals no va 
presentar al·legacions. 

Considerant que els fets que s’han declarat provats suposen:

- una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a MOLT GREU, segons l’article 
62.3.d (no disposar de la llicència d’animals potencialment perillosos) de l’Ordenança 
municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença, publicada en el 
BOPB de data 15 de maig de 2018.

- Una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a GREU, segons l’article 62.2.b 
(no disposar de l’assegurança de responsabilitat civil) de l’esmentada ordenança.

- Una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a GREU, segons l’article 62.2.e 
(portar el gos sense morrió a les vies públiques) del referit text.
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- I una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a LLEU, segons l’article 58.1.a 
(no tenir inscrit l’animal) de la dita ordenança.

Atès que aquestes faltes poden ser sancionades: la falta molt greu, de conformitat 
amb l’article 63.1.c de l’ordenança esmentada en l’apartat anterior amb una multa de 
1.502,53 euros fins a 30.050,61 euros. Les faltes greus, de conformitat amb l’article 
63.1.b d’aquest mateix text, amb una multa de 150,25 fins a 1.502,53 euros, 
cadascuna. I la falta lleu, d’acord amb l’article 59.1.a d’aquesta norma, amb una 
multa de 100 fins a 400 euros.

Considerant que en la tramitació d’aquest expedient, s’han observat les prescripcions 
legals, examinats els articles 2.3 i 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre del 
procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat i 
53 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques.

En conseqüència, de conformitat amb la proposta de resolució formulada per 
l’instructor de l’expedient, i en ús de la delegació conferida  pel Ple de l’Ajuntament 
en la sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2011 (Butlletí Oficial de la Província del 
dia 24 de novembre de 2011), 

S’ACORDA: 

Primer.- Imposar a SUSANA ONDOÑO GOMIZ, amb Número d’Identificació Fiscal 
47.747.621-N, una sanció de 1.502,53 euros de multa per la falta molt greu 
consistent en no disposar de la llicència d’animals potencialment perillosos, una 
sanció de 150,25 euros de multa per la falta greu consistent en no disposar de la 
corresponent assegurança de responsabilitat civil, una sanció de 150,25 euros de 
multa per la falta greu consistent en portar el gos sense morrió a les vies públiques, i 
una sanció de 100 euros de multa per la falta lleu consistent en no tenir inscrit 
l’animal; per considerar-se provat que és responsable dels fets imputats, i en tant que 
persona autora/responsable de quatre infraccions de l’Ordenança municipal 
reguladora  de la protecció dels animals i de la seva tinença.

Segon.- Traslladar aquest acord a la interessada, fent-li avinent els recursos que pot 
interposar  contra aquesta. Així mateix, es donarà compte a l’instructor i al 
denunciant.

Tercer.- Comunicar a la persona inculpada el procediment per formalitzar el 
pagament de la multa.

El pagament de les multes haurà realitzar-se en qualsevol de les entitats 
col·laboradores de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per 
a la recaptació d’exaccions municipals, mitjançant la carta de pagament oficial que li 
serà remesa per l’esmentat Organisme, - una vegada hagi adquirit fermesa en via 
administrativa la present resolució-, i dins del termini pel pagament “en voluntària” 
que consti en l’esmentat document; passat aquest termini es procedirà el seu 
cobrament per via de constrenyiment el que implicarà la corresponent aplicació dels 
recàrrecs i costos legalment previstos, així com els corresponents interessos de 
demora.

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, 31 d’octubre de 2019

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN_2
34/2019/SEC_AJGL

Codi validació document:
12430745126414470071

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 15 de 22

Quart.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona per a la seva liquidació.

12.Exp. 413/2019/PS
Vist l’expedient sancionador instruït a ANGEL OSWALDO YAGUAL FREIRE pels 
següents fets: “el mateix dia 21 de juliol de 2019, a les 00:10, els agents actuants 
aixequen una acta de denúncia pel fet que la persona denunciada passejava un gos 
creuat de races Stafforshire i Pit bull, considerades potencialment perilloses, que 
responia al nom de Luna, sense microxip, sense la corresponent llicència municipal, 
sense disposar de l’assegurança de responsabilitat civil, i deslligat i sense morrió. Els 
fets van tenir lloc a la rambla de Sant Francesc, d’aquesta ciutat. La persona 
denunciada manifesta que el gos anava sense lligar per tal que fes les seves 
necessitats”.

Atès que el propietari de l’animal en qüestió no va aportat cap documentació 
acreditativa d’estar en possessió de la mateixa, abans d’iniciar-se aquest expedient 
sancionador.

Atès que per provisió d’inici del tinent d’alcalde de Serveis Centrals i Hisenda de data 
24 de juliol de 2019, es va resoldre iniciar expedient sancionador a ANGEL OSWALDO 
YAGUAL FREIRE, per determinar les responsabilitats administratives en que hagués 
pogut incórrer per les infraccions descrites anteriorment. 

Atès que anomenat l’instructor, nomenament que s’ha notificat a l’inculpat sense que 
aquest promogués recusació, es va instruir l’oportú expedient per l’aclariment dels 
fets, incorporant-se al procediment l’acta de denúncia de la Policia Local de Vilafranca 
del Penedès, de referència 847/2019.

Atès que en data 25 de juliol de 2019, l’instructor de l’expedient va formular la 
corresponent proposta de resolució a l’interessat i se li va donar audiència a 
l’expedient per un període de quinze dies, durant el transcurs dels quals no va 
presentar al·legacions. 

Atès que, posteriorment a la formulació de la proposta de resolució, la persona 
interessada va aportar la següent documentació: identificació de l’animal, de data 23 
de juliol de 2019; dades del propietari (Corina Yaguar García); cartilla de 
vacunacions; i inscripció en el Registre General d’Animals de Companyia, de data 23 
de juliol de 2019.

Atès que, si be d’aquesta documentació es desprèn que la propietària de l’animal en 
qüestió és la senyora Corina Yaguar García, en tot cas aquesta documentació porta 
data del dia 23 de juliol de 2019; és a dir, dos dies després que fos interposada la 
denúncia. 

Considerant que els fets que s’han declarat provats suposen:

- una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a MOLT GREU, segons l’article 
62.3.d (no disposar de la llicència d’animals potencialment perillosos) de l’Ordenança 
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municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença, publicada en el 
BOPB de data 15 de maig de 2018.

- Una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a GREU, segons l’article 62.2.b 
(no disposar de l’assegurança de responsabilitat civil) de l’esmentada ordenança.

- Una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a GREU, segons l’article 62.2.e 
(portar el gos deslligat i sense morrió a les vies públiques) del referit text.

- I una infracció constitutiva d’una falta tipificada com a GREU, segons l’article 62.2.h 
(incomplir l’obligació d’identificar l’animal) de l’esmentada ordenança.

Atès que aquestes faltes poden ser sancionades: la falta molt greu, de conformitat 
amb l’article 63.1.c de l’ordenança esmentada en l’apartat anterior amb una multa de 
1.502,53 euros fins a 30.050,61 euros. I les faltes greus, de conformitat amb l’article 
63.1.b d’aquest mateix text, amb una multa de 150,25 fins a 1.502,53 euros, 
cadascuna.

Considerant que en la tramitació d’aquest expedient, s’han observat les prescripcions 
legals, examinats els articles 2.3 i 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre del 
procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat i 
53 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques.

En conseqüència, de conformitat amb la proposta de resolució formulada per 
l’instructor de l’expedient, i en ús de la delegació conferida  pel Ple de l’Ajuntament 
en la sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2011 (Butlletí Oficial de la Província del 
dia 24 de novembre de 2011), 

S’ACORDA: 

Primer.- Imposar a ANGEL OSWALDO YAGUAL FREIRE, amb Número d’Identificació 
Fiscal 26.317.340-G, una sanció de 1.502,53 euros de multa per la falta molt greu 
consistent en no disposar de la llicència d’animals potencialment perillosos, una 
sanció de 150,25 euros de multa per la falta greu consistent en no disposar de la 
corresponent assegurança de responsabilitat civil, una sanció de 150,25 euros de 
multa per la falta greu consistent en portar el gos deslligat i sense morrió a les vies 
públiques, i una sanció de 150,25 euros de multa per la falta greu consistent en 
incomplir l’obligació d’identificar l’animal; per considerar-se provat que és responsable 
dels fets imputats, i en tant que persona autora/responsable de quatre infraccions de 
l’Ordenança municipal reguladora  de la protecció dels animals i de la seva tinença.

Segon.- Traslladar aquest acord a l’interessat, fent-li avinent els recursos que pot 
interposar  contra aquesta. Així mateix, es donarà compte a l’instructor i al 
denunciant.

Tercer.- Comunicar a la persona inculpada el procediment per formalitzar el 
pagament de la multa.
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El pagament de les multes haurà realitzar-se en qualsevol de les entitats 
col·laboradores de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per 
a la recaptació d’exaccions municipals, mitjançant la carta de pagament oficial que li 
serà remesa per l’esmentat Organisme, - una vegada hagi adquirit fermesa en via 
administrativa la present resolució-, i dins del termini pel pagament “en voluntària” 
que consti en l’esmentat document; passat aquest termini es procedirà el seu 
cobrament per via de constrenyiment el que implicarà la corresponent aplicació dels 
recàrrecs i costos legalment previstos, així com els corresponents interessos de 
demora.

Quart.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona per a la seva liquidació.

ACTIVITATS
13.Exp. 2/2019/AEE_IU

Aprovar l’informe de compatibilitat urbanística tècnic i jurídic emès pels serveis 
tècnics municipals a petició de la senyora Gemma Pons Martín amb NIF 77317573-Z, 
del local situat al c. Orient, 13, d’aquesta vila, donant trasllat del referit informe a la 
persona interessada (exp. 2/2019/AEE_IU).

14.Exp. 10/2019/SEC_PCT
Atès el dia 9 de setembre de 2019, el senyor Eduardo Sorribas Montoliu, amb DNI 
40995599 P, titular de la Llicència  Municipal de Taxi número 1, va presentar a 
l’Ajuntament de Vilafranca una sol·licitud per a la incorporació del senyor Marc 
Torrents Barris, com a conductor contractat a temps complert per a prestar servei de 
taxi del vehicle negre de 9 places, marca Mercedes Benz, model Vito Tourer 116 CDI, 
matrícula 2387 KBC. 

Atès que l’Ajuntament de Vilafranca accepta la documentació presentada pel senyor 
Eduardo Sorribas Montoliu, que justifica la contractació.  

Fent ús de les competències que té delegades aquesta Junta de Govern Local en 
virtut del decret de l’alcaldia de 19 de juny de 2019 (BOP 08/07/2019).

S’ACORDA

Primer. Autoritzar al senyor Marc Torrents Barris, per a prestar el servei de taxi com a 
conductor a jornada complerta del vehicle negre de 9 places, negre de 9 places, 
marca Mercedes Benz, model Vito Tourer 116 CDI, matrícula 2387 KBC, corresponent 
a la Llicencia Municipal de Taxi número 1 de Vilafranca del Penedès, concedida al 
senyor Eduardo Sorribas Montoliu, amb efectes de 9 de setembre de 2019.

Segon. Notificar aquest decret al senyor Eduardo Sorribas Montoliu i al senyor Marc 
Torrents Barris. 
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ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS             
URBANISME

15.Exp. 82/2019/URB_OMA
Concedir la llicència (obres majors) sol·licitada per TELEFONICA DE ESPAÑA, 
consistent en la substitució de suports de fusta existents per altres de nous en bon 
estat al camí rural d’accés a la torreta dels bous, a partir de la carretera BV2127 just 
abans del terme municipal de les Cabanyes, concedint-se d’acord amb els termes 
resultants dels projectes i de la resta de documentació tècnica aportats juntament 
amb la sol·licitud, atès que les previsions s’ajusten a les condicions del planejament 
urbanístic vigent aplicable, i singularment al Pla d’ordenació urbanística municipal. 

La llicència resta subjecta a les condicions generals reguladores de les llicències 
d’obres, aprovades per aquest ajuntament en data 7 de setembre de 2012, un 
exemplar de les quals es lliurarà als sol·licitants juntament amb aquest acord, i a les 
condicions especials prescrites en l’informe emès a l’efecte pels Serveis Tècnics 
municipals obrant en l‘expedient, el qual s’aprova i es dóna per reproduït en el 
present Expedient 82/2019/URB_OMA.

16.Exp. 7/2019/URB_DPH
Per part de Lluïsa Gran París s’ha sol·licitat la concessió de la llicència municipal 
adient per tal de procedir a la divisió en propietat horitzontal del local situat a la 
planta baixa de l’edifici del carrer Igualada núm. 42.

Atès que l’article 187 del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost), 
està subjecta a llicència municipal prèvia les operacions que tenen transcendència 
registral, entre les que hi figuren la constitució d’un règim de propietat horitzontal o 
la seva modificació i les parcel·lacions urbanístiques.

Atès que segons l’informe tècnic emès l’operació que s’autoritzarà s’ajusta a 
l’ordenament jurídic i al planejament urbanístic, perquè els usos pretesos i el nombre 
total d’habitatges i/o de locals resultant s’ajusta a les previsions del planejament 
urbanístic en vigor.

Per tant, S’ACORDA:

1. Concedir la llicència municipal sol·licitada d’acord amb les dades següents:

Sol·licitant: Lluïsa Gran París
Immoble afectat: Igualada núm. 42 (local planta baixa)
Acte que s’autoritza: Divisió en propietat horitzontal i ús, de la que en resulten les 

següents entitats:

-Entitat 1: Local en planta baixa. Superfície útil: 83,85m2, amb accés des del carrer 
Igualada.

-Entitat 2: Local en planta baixa. Superfície útil: 83,85m2, amb accés des del carrer 
Igualada.
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Que els immobles resultants es troben situats dins la zona qualificada com a Sòl urbà, 
clau 11/1 (Trama en colmatació d’intervenció difusa).

2. Resta concedida la llicència de divisió en règim de propietat horitzontal de 
l’immoble podent-se constituir i tenir accés al Registre de la Propietat.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROJECCIÓ EXTERIOR   
PROMOCIÓ ECONÒMICA - MERCATS

17.Exp. 2/2019/PE_CAM
Atès que la Junta de Govern Local, en data d’1 de juliol de 2019, va aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars per a l’adjudicació de les llicències temporals 
d’ús de les parades 6 i 7 del Mercat municipal de la Carn i la iniciació del procediment 
en règim de pública concurrència per a l’adjudicació de les llicències temporal 
d’aquestes parades.

Atès que el plec estableix que les parades han de complementar l’oferta existent al 
mercat, una d’elles destinada a la venda de producte fresc verd de proximitat i l’altra 
a la venda de cervesa artesana i/o vi, o similar.

Atès que cada parada disposa de 14,60 m2 i d’una cambra frigorífica a compartir entre 
els adjudicataris de 17,07m2 i d’un magatzem de 9,57m2 també d’ús compartit.  

Atès que s’estableix que el cost de la taxa per ús d’aquests espais es distribuirà entre 
els adjudicataris en funció de l’ús que en faci cadascun.

Atès que les llicències atorgades tindran caràcter temporal, per 4 anys, i s’adjudicaran 
per procediment de concurrència.

En data de 12 de juliol de 2019 es va publicar l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant d’aquest Ajuntament i al BOPB.

Atès que durant el termini per presentar les propostes, es van rebre les següents 
ofertes:

 Maria Rosa Tres Casas, amb NIF. 46630440X, en representació de “EL TROS 
D’ORDAL, SL” amb NIF. B65790792 per venda de producte fresc verd de 
proximitat i productes complementaris a l’oferta del mercat derivats 
majoritàriament del fresc verd (cremes, sucs, conserves, oli...) i d’altres com 
llegums, fruita seca, etc. 
 
 Ivan Soriano Ruiz, amb NIF. 77320022W, en representació de “CERVESES LA 
CASTELLERA, SL” amb NIF B67276212 per venda de cervesa artesana i altres 
productes alimentaris complementaris de l’oferta del mercat (vi, vermut, 
conserves, etc)

Atès que la mesa de contractació és va reunir en data d’1 d’agost de 2019 acordant 
declarar deserta la licitació atès que a la documentació presentada en el sobre 2 per 
les empreses licitadores es constata que hi ha informació rellevant del sobre 3 que 
vulnera el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa 
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als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració 
subjectiva.

Atès que la Junta de Govern Local del dia 26 d’agost de 2019 acorda deixar deserta la 
licitació d’acord a la valoració de la mesa.

Atès que tant EL TROS D’ORDAL SL com CERVESES LA CASTELLERA, SL han estat els 
únics interessats en presentar-se a aquesta licitació i tots dos compleixen els criteris 
de selecció determinats en el plec de clàusules administratives particulars.

Atès el que disposen els articles 93.1 i 137.4.d) de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques

La competència per a adjudicar aquesta llicència correspon a la Junta de Govern 
Local, d’acord amb l’apartat 9 de la Disposició Addicional segona de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic i amb el Decret de delegació d’atribucions de l’Alcaldia a 
favor de la Junta de Govern Local de 17 de juny de 2019.

Vist l’exposa’t anteriorment, s’

ACORDA:

1. Adjudicar la llicència administrativa de caràcter temporal l’explotació de la parada 
núm. 6, de 14,60m2 destinada a la venda de producte fresc verd de proximitat i 
productes alimentaris complementaris derivats majoritàriament del fresc verd 
(cremes, sucs, conserves, oli...) i d’altres com llegums, fruita seca, etc. a EL 
TROS D’ORDAL, SL amb NIF. B65790792, del Mercat Municipal de la Carn de 
Vilafranca del Penedès. 

2. Adjudicar la llicència administrativa de caràcter temporal l’explotació de la parada 
núm. 7, de 14,60m2 destinada a la venda de cervesa artesana i altres productes 
alimentaris complementaris (vi, vermut, conserves, etc) a CERVESES LA 
CASTELLERA, SL, amb NIF B67276212 del Mercat Municipal de la Carn de 
Vilafranca del Penedès. 

3. D’acord als mesuraments realitzats, atorgar l’ús de la meitat de la cambra 
frigorífica per a cada titular, per tant,  8,51 m2 per a cada adjudicatari. 

4. El termini màxim d’adequació del lloc de venda parada serà de sis mesos a 
comptar de l’endemà de la formalització de la llicència.

5. El període màxim de la  llicència temporal és de 4 anys i és essencialment 
revocable per raons d’interès públic. 

6. El càlcul de la taxa mensual per la prestació dels serveis dels mercats municipals, 
a satisfer per cada adjudicatari del Mercat de la Carn i aprovada per l’Ajuntament, 
es realitzarà mitjançant l’aplicació del coeficient d’ocupació de l’espai que 
correspongui a cada adjudicatari (espai de venda i cambres frigorífiques que 
s’utilitzin), d’acord als metres esmentats en el present acord.  La taxa resultant, 
la qual els adjudicataris estan obligats a pagar, es satisfarà segons el que 
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assenyali l’Ordenança Fiscal, i s’aplicarà a partir del primer dia d’obertura al 
públic.

7. La llicència es regirà pel plec de clàusules administratives particulars que consten 
a l’expedient 1/2019/PE_CAM i a la proposició presentada per l’empresa 
adjudicatària.

8. En l’execució d’aquesta llicència, els adjudicataris estan obligats al compliment del 
reglament general dels mercats municipals de Vilafranca del Penedès, així com a 
les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, social i de 
seguretat i salut  en el  treball.  

9. Notificar aquest acord d’adjudicació als interessats i a l’Organisme de Gestió 
Tributària.

CULTURA
18.Exp. 665/2019/EG_SA – RETORNAT AL SERVEI manca el vist-i-plau del

regidor.

19.Exp. 103/2019/CNT
Per Decret de l’Alcaldia de data 4 de setembre de 2018 es va adjudicar la concessió 
de domini públic de l’equipament denominat bar l’Escorxador a favor de DEBORA 
RUBINSTEIN. El contracte es va signar en data 19 de setembre de 2018.

La clàusula quarta del contracte estableix que la durada serà de 3 anys a partir de la 
data de la seva signatura, podent ser objecte d’una pròrroga d’un any.

En data 24 de juliol de 2019, la Sra. Debora Rubinstein ha presentat instància 
demanant la resolució del contracte per motius de salut del seu marit i la seva mare 
amb efectes des del 10 de setembre de 2019.

El Cap del Servei de Cultura de l’Ajuntament ha emès informe en data 24 de 
setembre de 2019 donant conformitat a la resolució del contracte fent constar els 
següents desperfectes existents a l’equipament objecte de concessió demanial:

- Manca un tamboret, en el moment de la concessió n’hi havia 13 i al 
finalitzar només n’hi ha 12.

- Hi ha una taula de marbre rodona que està trencada.
- Hi ha una instal·lació elèctrica a la pèrgola amb quatre llums que s’ha de 

desmuntar.
- Han trencat una taula de plàstic que es propietat de l’Ajuntament. 

El Secretari de la Corporació ha emès informe jurídic respecte la resolució de la 
concessió de domini públic sol·licitada per la Sra. Debora Rubinstein

La competència per a contractar el subministrament correspon a aquesta Junta de 
Govern Local, d’acord amb l’apartat 9 de la Disposició Addicional segona  de la Llei 
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9/2017 de Contractes del Sector Públic i amb el decret de delegació d’atribucions de 
l’alcaldia a favor de la Junta de Govern Local, de 17 de juny de 2019.

Atès que s’ha elaborat l'expedient adient, s' ACORDA:

Primer.- Incoar expedient administratiu per a la resolució de la concessió de domini 
públic de l’equipament denominat bar l’Escorxador instada per la Sra. Debora 
Rubinstein. 

Segon.- Atorgar el termini de cinc dies naturals a la Sra. Debora Rubinstein per tal 
que esmeni els desperfectes existents a l’equipament del Bar de l’Escorxador, en 
concret:

 Reposició d’1 tamboret
 Reposició d’1 taula de marbre rodona i una taula de plàstic
 Desmuntatge de la instal·lació elèctrica a al pèrgola amb quatre llums

Advertint-la que, en cas contrari, el Servei de Cultura procedirà a valorar aquests 
desperfectes amb la incautació de la part de la garantia definitiva que correspongui.

Tercer.- Notificar aquest acord a la Sra. Debora Rubinstein

20.PRECS I PREGUNTES
No s’ha efectuat cap petició.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual lliuro, com a secretari aquesta acta.

      

http://www.vilafranca.cat/validacio
Eduard Marcó i Alberti

El secretari,

Pere Regull i Riba

Vist-i-plau l'Alcalde,
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