ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
20 D’OCTUBRE DE 2015
Acta núm. 37
Assistents:
NEUS LLOVERAS MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GLÒRIA GARCIA PRIETO
TERESA LLORENS CARBONELL
ARIADNA LLORENS GARCIA
GERARD LLOBET SÁNCHEZ
SECRETARI GENERAL
ISIDRE MARTÍ SARDÀ
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
TRESORERA
PILAR TENA CASABÓN
Assisteix a la mateixa reunió els Srs. JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN, i les
Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL, GISELA VARGAS REYES i la Sra. NÚRIA
BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF.
La reunió s’efectua en primera convocatòria.
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les
comissions respectives, s’adopten els acords següents:
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
SECRETARIA GENERAL
1.

FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 D’OCTUBRE DE 2015.

S’aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 13 d’octubre de 2015.
2.

SERVEIS JURÍDICS. APROVAR RESOLUCIÓ EXP. RECLAMACIÓ
PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, FORMULAT PER LA

SRA. YOLANDA OLARIA PIJOAN, PELS DANYS A L’AIRE
CONDICIONAT DE L’ESTABLIMENT LA LLAR DE LA
FOTOCÒPIA, SITUADA A C. DE LA UNIÓ, NÚM. 90, COM A
CONSEQÜÈNCIA DE L’INCENDI D’UN CONTENIDOR, EN DATA
29/07/2015.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial contra
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, formulada per la senyora YOLANDA
OLARIA PIJOAN, pels danys a l’aire condicionat de l’establiment LA LLAR DE
LA FOTOCÒPIA, situada a c. de la Unió, núm. 90, com a conseqüència de
l’incendi d’un contenidor, en data 29/07/2015.
SEGON. Notificar aquest acord a la part interessada.”
3.

SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRADA AL PROCEDIMENT
ABREUJAT 291/2015-A DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO 13 DE BARCELONA.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 13
de Barcelona, en qualitat d’administració demandada en el procediment
Abreujat número 291/2015-A, per quantia de 100 euros, interposat per
CARLOS CONDE LLORENS
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 a plets atorgada davant del Notari
Sr. Eduardo Hernández Compta, el dia 9 d’abril de 2015, amb el número 384
del seu protocol.
QUART. NOTIFICAR el present acord a la lletrada designada i al cap de la
Unitat d’ Expedients Sancionadors, Sr. Pere Carbonell Garcia als efectes que
presti l’assessorament necessari i preparin i lliurin l’expedient administratiu al
Jutjat i la documentació pertinent per a la correcta defensa jurídica a la
lletrada designada.”
4.

SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRADA AL PROCEDIMENT

ABREUJAT 169/2015-B2 DAVANT DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO 16 DE BARCELONA.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu número
16 de Barcelona en qualitat d’administració demandada i en representació de
la Corporació i de la Societat Municipal Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la
Geltrú, SAM, en el procediment, abreujat 169/2015-B2 interposat per
MANUEL CASADO VICO I SEGURCAIXA ADESLAS, SA, DE SEGUROS Y
REASEGUROS, per quantia de 2.892,36 €.
SEGON. Designar la lletrada, Sra. Dolors Moyano Campaña per a que
assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’ajuntament i de Serveis
d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú en l’esmentat procés. Aquesta
representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o impugnacions que
contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar.
TERCER. Ratificar l’escriptura de poder per a plets atorgada davant del Notari
Sr. Eduardo Hernández Compta, el dia 9 d’abril de 2015, amb el número 384
del seu protocol.
QUART. Notificar el present acord a Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la
Geltrú i la lletrada designada, responsable de la Unitat Administrativa i Jurídica
de Serveis Viaris, Dolors Moyano Campaña als efectes que des de la mercantil
i referit Servei es presti l’assessorament necessari, i aquest últim enviï al Jutjat
l’expedient administratiu, facilitant la documentació pertinent per a la correcta
defensa jurídica de la Corporació i la Societat Municipal a la lletrada
designada.”
5.

CONTRACTACIÓ.
APROVACIÓ
DE
L’EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
I
OBERTURA
DEL
PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS DE FUSTA I
MATALASSOS DE LA DEIXALLERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant
procediment obert, i el plec de clàusules administratives particulars i tècniques per
a la contractació del servei de transport i gestió dels residus de fusta i matalassos
de la Deixalleria de Vilanova i la Geltrú.

SEGON. Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a
161 del TRLCSP, per un període de 2 anys, amb un pressupost màxim anual
de QUARANTA-SET MIL EUROS (47.000€), més 10% d’IVA.
La despesa prevista per l’exercici 2015 dependrà de la data d’inici del contracte
i serà, aproximadament, de 3.916,66 € de base imposable, més 391,67 € d’IVA,
que fan un total de 4.308,33 € (preveient que el contracte s’iniciarà el mes de
desembre de 2015).
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53.1621.2270000 del
pressupost del 2015 i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que
s’habilitin a tal efecte fins a la finalització del contracte i de les pròrrogues, a raó
de mesos vençuts.
QUART. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i
concordants del TRLCSP.”
6.

CONTRACTACIÓ.
APROVACIÓ
DE
L’EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
I
OBERTURA
DEL
PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRIMERA
FASE DEL SERVEI D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC
DE L’ESPAI FAR AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS
APARELLS NECESSARIS PER A LA SEVA EXECUCIÓ.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant
procediment obert, i el plec de clàusules administratives particulars i tècniques per
a la contractació de la primera fase del servei d’execució del projecte museogràfic
de l’Espai Far amb subministrament i instal·lació dels aparells necessaris per a la
seva execució.
SEGON. Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a
161 del TRLCSP, per un període d’un mes i mig amb un pressupost màxim de
45.454.55 € de base imposable i 9.545,45 € d’IVA, que fan un total de
CINQUANTA-CINC MIL EUROS (55.000€). Aquest import és el resultat de la
suma del pressupost base (50.000,00 € IVA inclòs), més un 10% previst per a
possibles modificacions.
Tot i així, el preu base de sortida a partir del qual han de presentar ofertes els
licitadors és 41.322,32 € + IVA (50.000,00 €).
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.3360.2260906 del
pressupost del 2015.

QUART. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i
concordants del TRLCSP.”
GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ
7.

COOPERACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONVOCATÒRIA
DE SUBVENCIONS PER ALS PROJECTES DE COOPERACIÓ
INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT DESTINADES A
ENTITATS LOCALS DE COOPERACIÓ 2015.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar la convocatòria de subvencions a projectes de Cooperació
Internacional al Desenvolupament per l’any 2015, segons les Bases que
s’adjunten al present acord.
SEGON. La quantitat màxima destinada a aquestes subvencions serà de
54.000€ per a l’any 2015 amb càrrec a la partida pressupostària 06.9242.48003
Cooperació i Solidaritat.
TERCER. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 45 dies a partir de
l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOPB.
QUART. La documentació normalitzada per a la sol·licitud estarà disponible al
lloc www.vilanova.cat i s’hauran de presentar davant del Registre d’entrada de
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
CINQUÈ. Publicar aquest acord al BOPB i al tauler d’anuncis de la corporació.”
POLITIQUES DE CIUTADANIA
8.

ESPORTS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DONAR AUDIÈNCIA A
L’EMPRESA PARC DEL GARRAF AIE, PER TAL QUE PUGUI FER
LES AL·LEGACIONS OPORTUNES A L’INFORME ECONOMICFINANCER ELABORAT PER FAURA&CASAS.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Acordar donar audiència a l’empresa Parc del Garraf, AIE, per tal
que pugui fer les al·legacions que consideri oportunes a l’informe de l’anàlisi de
la situació economic-financera de Faura&Casas, en un termini de 20 dies.

SEGON. Sol·licitar a Faura&Casas que resolgui les possibles al·legacions que
es puguin produir si són qüestions tècniques, en altres casos les resoldrà
directament l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
TERCER. Donar compte a la Comissió Informativa una vegada resoltes les
possibles al·legacions que es poguessin produir.
QUART. Elaborar una proposta d’acord pel Ple de la Corporació per a
l’aprovació de l’informe de l’auditoria per tal de donar resposta a l’acord de Ple
de 28 de juliol de 2014.
CINQUÈ. Declarar que:
- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
SISÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament
i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva
intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.”
Quan són les 9,45 hores, es reincorporen a la sessió el Sr. GERARD LLOBET i
la Sra. TERESA LLORENS.
9.

ESPORTS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ATORGAMENT D’UNA
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA AL SR. JOSÉ MIGUEL
CORONADO RAMÍREZ.

S’aprova per unanimitat dels assistents atorgar una subvenció extraordinària de
1.000 € al Sr. JOSÉ MIGUEL CORONADO RAMÍREZ, pel programa esportiu
de tennis en cadira de rodes.
TERRITORI I ESPAI URBÀ
10. COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
INTERRUPCIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA
ALS
ABONATS AMB REBUTS PENDENTS DE LIQUIDACIÓ.
S’aprova per unanimitat dels assistents.

“PRIMER. Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels
tràmits i notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als
esmentats abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la
Geltrú, SAM, amb rebuts pendents de liquidació.
La relació comença amb JOSE ALBERT MAÑE i finalitza amb M. NIEVES
CREMADES SUAU.
SEGON. Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat del present acord.”
11. PROJECTES I OBRES. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE
D’ACTUACIONS DE MILLORA DE LA DESEMBOCADURA DEL
TORRENT DE SANT JOAN. FASE I.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu “Actuacions de
millora de la desembocadura del Torrent de Sant Joan. Fase I” de Vilanova
i la Geltrú, que conté l’Estudi de Seguretat i Salut, redactat per part de
l’enginyer municipal senyor Llorenç Guim Lastras, amb un pressupost de
seixanta-vuit mil dos-cents setanta-sis euros amb cinquanta-sis cèntims
(68.276,56€) sense IVA, més catorze mil tres-cents trenta-vuit euros amb set
cèntims ( 14.338,07€) del 21 per cent de l’IVA fan un pressupost per contracte
de vuitanta-dos mil sis-cents catorze euros amb seixanta-quatre cèntims
(82.614,64 €) amb l’IVA inclòs .
SEGON. Aquest import es farà efectiu, quant a 75.255,64 euros amb càrrec a
la partida 10,439,62200 (Inversió barri de Mar) del vigent pressupost,
corresponent a la cancel·lació dels saldos de les fitxes 1 per import de
62.058,40 euros i de la fitxa 2 per import de 13.197,24 euros, d’aquesta
partida, i quant a 7.359 euros a càrrec de la partida 40,151,61000 del vigent
pressupost.
TERCER. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període
de trenta dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP.
QUART. Aquest és un acte de tràmit, que no posa fi a la via administrativa, no
procedeix interposar cap recurs, sense perjudici de les al·legacions que es
poden fer i que seran considerades en la resolució que posi fi al procediment.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament

i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció,
sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.“
12. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA A PRYSMIAN SPAIN, SA,
PER A CONSTRUIR UN COBERT PER A MAGATZEM
INDUSTRIAL, A L’AVINGUDA DE COLL D’EN FERRAN, NÚM. 39.
(749/2015)
S’acorda per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres
sol·licitada per PRYSMIAN SPAIN, SA, A0839516-2, per a construir un cobert
per a magatzem industrial, a l’avinguda del Coll d’en Ferran, núm. 39,
(Exp.000749/2015-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els
informes tècnic i jurídic favorables.
13. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA AL SR. JAUME CODINA PI,
PER A SEGREGAR UNA FINCA EN TRES PARCEL·LES,
SITUADES A L’AVINGUDA DE L’ARAGAI, NÚM. 12, 14, 16.
(845/2015)
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència sol·licitada per
JAUME CODINA PI, per a segregar una finca en tres parcel·les, situades a
l'avinguda Aragai, núm. 12-14-16, d'acord amb la documentació presentada i
amb els informes tècnic i jurídic favorables.
14. URBANISME. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ
D’ALCALDIA D151020
Es dóna compte de la relació de llicències aprovades per decret.
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
1.

Sol·licitud presentada per REIKO ASOCIADOS 21, per a fer instal·lació interior de
gas, al carrer de la Talaia, núm. 16. (796/2015)

2.

Sol·licitud presentada per M. CARME ESCUER MESTRES, per a fer reforma
interior de l’habitatge situat al carrer del Correu, núm. 15-17, baixos. (852/2015)

3.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per reparar la façana
al carrer del Jardí, núm. 65. (890/2015)

4.

Sol·licitud presentada per la Sra. M. MERCÈ RIPOLL VALVERDE, per a construir
piscina al carrer Fonoll, núm. 2. (895/2015)

5.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar el front
del forjat superior de la façana principal, al carrer de Josep Coroleu, núm. 123.
(898/2015)

6.

Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a fer reparacions
puntuals a la façana mitjançant bastides tubulars de 2 m d’alçada al pg. de
Voramar, núm. 12. (913/2015)

7.

Sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SL, per a obrir
una rasa de 2 m per a connexió elèctrica de baixa tensió, al carrer de Magdalena
Miró, núm. 18. (897/205)

8.

Deixar en suspens la sol·licitud presentada per GAS NATURAL SDG, SA, per a
obrir rasa d’1m per a connexió de servei de gas al carrer de l’Aixada, núm. 33.
(910/2015)

OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS
1.

Sol·licitud presentada per MARGAUX JENNIFER CHAUSSON, per a condicionar
local comercial i posar rètol a la plaça de les Cols, núm. 5-6. (808/2015)

2.

Sol·licitud presentada per ASYMOSA, SL, per a adequació de local per a instal·lar
oficina d’aparells elevadors, al carrer de Josep Coroleu, núm. 109, baixos 1a.
(823/2015)

3.

Sol·licitud presentada per ARNAU SOLÉ ROIG, per a reforma interior de local per
a celebracions i festes infantils, al carrer de Josep Pers i Ricart, núm. 16-18,
bxs.1a. (892/2015)

4.

Sol·licitud presentada per FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES, per a modificar el projecte 482/2015, per a reparar els dipòsits
d’aigua del Museu del Ferrocarril, a l’avinguda del Ferrocarril. (896/2015)

15. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE
COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP151013
Es dóna compte de la relació de comunicacions prèvies i declaracions
responsables presentades per l’interessat.
ACTIVITATS
Innòcua
1.

Declaració responsable presentada per FINCASA VILANOVA, SCP, per instal·lar
una oficina immobiliària a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 151, bxs. 01.
(344/15)

2.

Declaració responsable presentada per MIRIAM PRIETO ROMERA, per
instal·lar un centre de fisioteràpia a la rambla del Castell, núm. 86, bxs. (318/15)

3.

Declaració responsable presentada per SARA HERMOSA LÓPEZ, per instal·lar
una acadèmia d’idiomes al carrer del Doctor Zamenhof, núm. 34, bxs. 02.
(333/15)

4.

Declaració responsable presentada per LLAR SERVICE, SCP, per canviar de
nom l’oficina immobiliària situada a la rambla de l’Exposició, núm. 45, bxs.
(341/15)

5.

Declaració responsable presentada per ARAO BANDA POVEDA, per instal·lar
una botiga d’informàtica i papereria a l’avinguda de Jaume Balmes, núm. 9, bxs.
(330/15)

6.

Sol·licitud presentada per CELLEC ROTULOS, SLU, per instal·lar un taller de
confecció de rètols amb venda i exposició de parquets a l’avinguda d’Eduard
Toldrà, núm. 22 B. (326/10)

REPAR
1.

Comunicació prèvia presentada per INDOMI, SL, per instal·lar un bar restaurant
a la rambla de la Pau, núm. 6. (31/15)

2.

Comunicació prèvia presentada per ADRIÀ LAGUNAS ARTIGAS, per instal·lar
l’activitat de bar (venda de productes selectes amb degustació) a la plaça de
Soler i Gustems, núm. 9. (524/14)

3.

Comunicació prèvia presentada per PILAR LEÓN MENDOZA, per instal·lar
(activitat existent) un bar restaurant a la plaça de la Fàbrica Nova, núm. 4.
(327/15)

4.

Comunicació prèvia presentada per VILANOVA HOLDING, SL, per instal·lar un
bar restaurant al passeig del Carme, núm. 31, bxs. 01. (157/15)

5.

Comunicació prèvia presentada per CRISTÒFOR FIGUERAS MARGALET, per
instal·lar un restaurant al passeig Marítim, núm. 72, bxs. (52/15)

LPCAA
1.

Comunicació prèvia presentada per SIMGRATEC, SL, per instal·lar l’activitat de
taller de fabricació i maquinària industrial al carrer de Solicrup, núm. 6. (170/15)

Estació base de telefonia mòbil
1.

Declaració presentada per VODAFONE ESPAÑA, SAU, per instal·lar una estació
base de telefonia mòbil al Club Nàutic de Vilanova al carrer de l’Escullera de
Ponent, s/n. (270/15)

URGÈNCIA
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:

El secretari fa constar en relació a aquests punts que no ha pogut ser objecte
d’estudi pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament
jurídic de conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i
als efectes d’allò que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, llevat els casos en que porti incorporat l’informe jurídic.
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
16. SALUT. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’UNA AMPLIACIÓ DE
L’APORTACIÓ AL CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES
PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA D’EDUCACIÓ
ALIMENTÀRIA I NUTRICIONAL A LES ESCOLES.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Pagar al Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú
CINC MIL CENT TRENTA-SET EUROS (5.137€) per la gestió i execució de
tallers d’educació per a la salut a l’escola durant els mesos d’octubre a
desembre de 2015.
SEGON. Fer efectiu aquest import en 3 pagaments mensuals de 1.712€, cada
un, corresponents als mesos d’octubre a desembre de 2015 inclusivament.
TERCER. Aquesta quantitat anirà amb càrrec a la partida 34.3113.2279900 del
pressupost de despeses vigent.
QUART. Convalidar al Ple, la disposició econòmica per al 2015, per un import
de 35.137€, al Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú
destinada a la gestió i execució de tallers d’educació per a la salut a l’escola,
aprovada en aquest acord i en l’acord de Junta de Govern Local de 5 de maig
de 2015.
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:50 hores, de la
que s’estén la present acta que firma el president amb mi, el secretari general.

Neus Lloveras Massana

Isidre Martí Sardà

