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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DEL DIA  
12 DE GENER DE 2016 

 

Acta núm. 2 

 

ASSISTENTS: 
 

NEUS LLOVERAS MASSANA 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
TERESA LLORENS I CARBONELL 
ARIADNA LLORENS GARCIA 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
     
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 
 

 
Assisteix a la mateixa reunió els Srs. GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ, 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN, i la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL i la Sra. 
NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF. 

 
La reunió s’efectua en primera convocatòria. 

 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les 
comissions respectives, s’adopten els acords següents: 

 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 

 
 
1. SECRETARIA GENERAL. FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, 

DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 5 DE GENER DE 
2016. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la sessió ordinària del dia 5 de 
gener de 2016. 
 

2. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. 
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR REF. 000065/2015-UES PER 
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INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A 
FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ. (EXP. 00065/2015-UES).  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
“PRIMER. IMPOSAR al senyor amb DNI: 47835723-R, la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, 
segons consta a l’expedient. 

 
SEGON. Amb la finalitat de satisfer l’import esmentat, s’adjunta document de 
pagament, per tal de poder-lo fer efectiu en qualsevol de les entitats que hi 
apareixen en el revers, així com procedir al seu ingrés al compte bancari 
establert en el mateix, essent el termini final de pagament la data que hi consta 
en aquest document adjunt. En cas de no fer-ho aquesta quantia serà exigida 
per via executiva sense perjudici dels recàrrecs i interessos corresponents. 

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

 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 

 
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és 
gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents. 

 
CINQUÈ. Comunicar el contingut d’aquest decret a l’interessat, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient i 
a la Policia Local.”. 
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POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

3. CULTURA. APROVAR EL CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT DE CULTURA DE 
BARCELONA MITJANÇANT EL MUSEU DEL DISSENY I 
L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY (EMAID)  

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut de Cultura de 
Barcelona mitjançant el Museu del Disseny de Barcelona i l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Autoritzar la tercera tinenta d’Alcaldia i regidora de Cultura, 
Convivència i Equitat, Teresa Llorens Carbonell, per a la signatura del conveni 
esmentat i de la documentació que se’n derivi.” 
 
 
 

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. 

 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 

4. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. 
CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE SOL·LICITUD 
DE MODIFICACIONS ESPAIALS I CONCEPTUALS EN EL 
PRESSUPOST DEL PROJECTE APROVAT SUBVENCIONAT AMB 
FONS FEDER, PERÍODE 2007-2013. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“Primer. Aprovar la modificació del pressupost del projecte aprovat, tal com es 
descriu en el punt V dels antecedents. 
 
Segon. Convalidar el present Decret a la propera Junta de Govern Local i 
donar-ne compte al Ple municipal. 
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Tercer. Traslladar el present Decret a la Direcció General d’Administració Local 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Quart. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu 
cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la 
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la 
seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució-  el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar 
des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui 
desestimat.” 
 
Cinquè. Declarar que aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor 
de la Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és 
gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 
 
Vist que l’esmentat Decret ha de ser ratificat per la Junta de Govern Local, 
s’acorda: 
 
“PRIMER. Convalidar el Decret de data 29 de desembre de 2015, per sol·licitar 
modificacions espaials i conceptuals en el pressupost del projecte aprovat 
subvencionat amb fons Feder, període 2007-2013. 
 
SEGON. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
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la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en que el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
TERCER. Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del 
Defensor de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els 
drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes 
aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu 
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, 
podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.” 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:40 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma el president amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                    Isidre Martí Sardà 

 
 

 


