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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 13 DE DESEMBRE 
DE 2016 

 
Acta núm. 44 
 
Assistents: 

 
   NEUS LLOVERAS MASSANA     
             JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
             TERESA LLORENS I CARBONELL 
             GERARD LLOBET I SÁNCHEZ 
             JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
             GISELA VARGAS I REYES  
              

     
SECRETARI  GENERAL 
MARCEL·LÍ PONS DUAT 
 

 
Assisteix a la mateixa reunió la regidora Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL i la Sra. NÚRIA 
BLANES MELÉNDEZ d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria 

 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
 
1. FE PÚBLICA I CARTIPÀS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL DIA 7 DE DESEMBRE DE 2016. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 7 de 
desembre de 2016. 
 
 
2. SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPAREIXENÇA I 

DESIGNA DE LLETRADA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 175/2016 QUE 
TRAMITA LA SECCIÓ TERCERA DE LA SALA CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, 
INTERPOSAT PER UN PARTICULAR CONTRA LA RESOLUCIÓ LA 
RESOLUCIÓ DE 23/08/2016. EXP. NÚM. 000278/2016-SEC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD:  
 
“Primer. Comparèixer davant de la  Secció Tercera de la Sala de lo Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en qualitat 
d’administració demandada, en el recurs ordinari 175/2016 interposat per Sr. M. I. A. 
per quantia indeterminada. 
 
Segon. Designar a MILÀ ADVOCATS SLP (Sr. Miquel Àngel Pigem de las Heras) 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 al 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.-€: 1050.-€. 
• De 18.001 a 30.000.-€:  1400.-€. 
• De 30.001 a 60.000.-€:  1750.-€. 
• Més de 60.001.-€:  2100.-€. 
• 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 al lletrat i procurador designats a l’acord Segon 
i Tercer anteriors, així com al Cap dels Serveis Jurídics-Administratiu d'Urbanisme i  
lletrat de l’ajuntament responsable de l’àrea, Sr. Tomàs Bonilla, 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 EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 328/2016 SECCIÓ C 
QUE TRAMITA EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 6 DE 
BARCELONA, INTERPOSAT PER FCC CONSTRUCCION, S.A. EN 
SOL·LICITUD D’INTERESSOS DE DEMORA.  EXP. NÚM. 000278/2016-SEC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:  
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“Primer. Comparèixer davant del Jutjat contenciós administratiu número 5 de 
Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el recurs abreujat 328/2016-A 
interposat per FCC CONSTRUCCIÓ, S.A. per quantia de 28.688,78 €. 
 
Segon. Designar a MILÀ ADVOCATS SLP (Sr. Miquel Àngel Pigem de las Heras) 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 al 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.-€: 1050.-€. 
• De 18.001 a 30.000.-€:  1400.-€. 
• De 30.001 a 60.000.-€:  1750.-€. 
• Més de 60.001.-€:  2100.-€. 
• 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 al lletrat i procurador designats a l’acord Segon 
i Tercer anteriors, així com al Cap de Gestió Tributària i Recaptació i  lletrat de 
l’ajuntament responsable de l’àrea, Sr. Matías Acebes, 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.” 
 
 
4. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA  NÚM. 335/2016  

DE DATA 9 DE NOVEMBRE DE  2016 DICTADA PEL JUTJAT SOCIAL 9 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT NÚM. 703/2015-D  DE SEGURETAT 
SOCIAL EN MATÈRIA PRESTACIONAL.  EXP. NÚM. 000345/2015-SEC. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
 
Òrgan jurisdiccional :  JUTJAT SOCIAL NÚMERO 9 DE BARCELONA. 
 
 
Núm. procediment :   703/2015 SEGURETAT SOCIAL EN MATÈRIA 
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    PRESTACIONAL.  
 
 
Núm. i data sentència:            Núm. 335/2016 de 9 de novembre de 2016 
 
 
Part actora : B. S. C.  
 
 
Part demandada:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 Activa mútua 2008, 
 Institut Nacional de la Seguretat social 
 Tresoreria General de la Seguretat social 
 
 
Lletrat:                                    Fernando ORTEGA CANO (Olleros abogados) 
 
 
Objecte del procediment :      El treballador vol que es declari que es troba en situació 

de incapacitat permanent parcial o total  
 
Decisió :  SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA.  

Absolt a les demandades de totes les peticions de la 
demanda. 

 
 
Fermesa:  La resolució judicial no és ferma. Contra ella es pot 

interposar recurs de suplicació davant la sala social del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme. 
 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
TRESORERIA 
 
 

 
5. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 

PER ESCOLA PIA DE CATALUNYA CONTRA EL DECRET DE LA REGIDORA 
DELEGADA DE DATA 25-07-2016. EXP. NÚM. 000658/2016-GES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Estimar el recurs de reposició interposat per J. M. C. C., en nom de l’ESCOLA PIA DE 
CATALUNYA, contra el Decret de la regidora delegada de data 25 de juliol de 2016 i en 
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conseqüència declarar l’exempció de l’ICIO corresponent a la segona fase de la Reforma 
i Ampliació de l’Escola Pia, a la Rambla Salvador Samà 114-116, i anul·lar la liquidació 
número 202353166, d’import 25.994,27€.” 
 

 
6. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 

PER O. M. S. CONTRA EL DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA DE 12-09-
16. EXP. NÚM. 000664/2016-GES. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Estimar el Recurs de Reposició interposat per O. M. S. contra el decret de la regidora 
delegada de data 12-09-2016, declarar l’exempció de l’Impost sobre l’Increment del 
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana derivada de la dació en pagament de la 
finca situada al Polígon 42, 25 tots, en data 29-04-2016 i donar de baixa la liquidació 
corresponent.” 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 

 
 

7. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL 
CONVENI PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT PELS 
MESOS DE SETEMBRE A DESEMBRE DE 2016. EXP. NÚM. 000112/2016-SSO. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la pròrroga del conveni per a la gestió del servei de transport 
adaptat pels mesos de setembre a desembre de 2016. 
 
SEGON. Destinar un import econòmic de 12.001,52 € (dotze mil un euros amb 
cinquanta-dos cèntims) per fer front al pagament de les factures del transport adaptat 
corresponents a aquest període. Aquesta quantitat serà amb càrrec a la partida 
35.2312.2279903 del pressupost de despeses vigent. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Garraf i al departament 
d’Intervenció.” 
 
 
8. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSORCI SANITARI DEL GARRAF 
PER A LA CESSIÓ D’ÚS DE DOS MÒDULS UBICATS A L’HOSPITAL DE SANT 
ANTONI.  EXP. NÚM. 000668/2016-SSO. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consorci Sanitari del Garraf per 
a la cessió d’ús dels mòduls ubicats a l’hospital de Sant Antoni Abat adjunt a aquesta 
proposta com annex II.  
 
SEGON. Aprovar el pagament de 1.200 € (mil dos cents euros) anuals al Consorci 
Sanitari del Garraf per a la cobertura de les despeses bàsiques de consumibles i 
vigilància. Aquest import es farà efectiu en un únic pagament prèvia presentació de la 
factura corresponent. 
 
TERCER. Autoritzar un import de 3.000 € (tres mil euros) per al pagament de les 
despeses que per un ús més intensiu de les instal·lacions no quedin cobertes amb 
l’aportació del punt segon. Aquestes despeses es pagaran prèvia presentació de les 
factures corresponents. 
 
QUART. Aquests imports seran amb càrrec al pressupost 2017, partida 
35.2313.2269900 o a la que s’habiliti en el nou pressupost a tal efecte. 
 
CINQUÈ. Aprovar la fitxa/extracte del conveni, que s’adjunta com annex I, per tal de 
facilitar la publicació de les dades. 
 
SISÈ. Notificar al Departament de Responsabilitat Social Corporativa per tal que es 
publiqui en el registre de Convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i en 
el Portal de Transparència de l’Ajuntament. 
 
SETÈ. 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.” 
 
 
9. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROGRAMA DE SUPORT 

ALS MENJADORS ESCOLARS DE LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES I ELS 
CENTRES DOCENTS PÚBLICS I CONCERTATS AMB SERVEI DE MENJADOR, 
PER AL CURS 2016-2017. EXP. NÚM. 000669/2016-SSO. 

 
Aquest punt s’ha retirat de l’ordre del dia. 
 
 
10. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DEL 

CONTRACTE DE SERVEI DE MENJADOR SOCIAL I APODERAMENT PER A 
LA  GESTIÓ DEL SERVEI MENJADOR SOCIAL AL CONSORCI DE SERVEIS A 
LES PERSONES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, AMB POSSIBILITAT DE 
CONTRACTACIÓ. EXP. NÚM. 000710/2016-SSO. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 

ACORD: 
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“Primer. Resoldre el contracte de prestació del servei de menjador social que la Junta 
de Govern Local va adjudicar en data 14 de juliol de 2015, actualment en fase de 
pròrroga contractual, a la empresària individual Sra. Josefina Creu Fàbregas, per 
causa d’incapacitat física sobrevinguda, amb devolució de la fiança, previ l’informe 
tècnic corresponent. 

Segon. Conferir poder, amb facultat de substitució, a favor del Consorci de Serveis a 
les Persones de Vilanova i la Geltrú perquè gestioni el servei de menjador social, amb 
possibilitat de contractació, i amb les característiques que es detallen a continuació:  

 

Descripció del servei 

L’objecte és la gestió del servei de menjador social Àpats en companyia, en el 
marc de l’encàrrec per al desenvolupament i gestió de l’atenció a la 
dependència, aprovat pel Ple de data 31 de juliol de 2006. 

El servei de menjador social és un dels serveis d’atenció a la dependència de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, definit per la cartera de serveis socials com 
una prestació garantida que proporciona àpats elaborats a persones amb greus 
necessitats socials i que necessiten ajuda per a la subsistència. L’objecte del 
servei és assegurar una alimentació bàsica per mitjà d’àpats equilibrats i, 
alhora, col·laborar en els plans d’intervenció de les persones o famílies, oferint 
un àpat en companyia. 

El servei d’”àpats en companyia” s’adreça a la població en general i compleix 
una funció preventiva, de suport i de socialització, amb una especial incidència 
en la qualitat de vida de les persones grans. El seu funcionament és diari, 
durant tots els dies de l’any, i ha d’oferir àpats adequats a les necessitats 
especials de les persones usuàries. 

Els serveis socials municipals són els encarregats de derivar les persones 
usuàries al i fer-ne la valoració econòmica corresponent. El percentatge de 
copagament de cada una de les persones usuàries del servei vindrà determinat 
per la seva capacitat econòmica; l’ajuntament dotarà l’aportació econòmica 
necessària per al cobriment dels costos corresponents. 

 

Funcions a desenvolupar  

En relació a les dades del servei 

Incorporar el servei de “menjador social” al programa de gestió d’usuaris del 
CSP, amb les dades següents: 

- Dades personals: les mateixes que els altres serveis gestionats pel 
programa. 

- Dades del servei: data d’alta – data de baixa – percentatge de subvenció 
– nombre d’àpats servits – copagament aportat  

- Consultes per extracció de dades: habilitació de la consulta corresponent 
per a l’extracció de dades (igual que la resta de serveis). 

En relació a les persones usuàries del servei 

- Donar d’alta les persones usuàries del servei al programa de gestió d’usuaris 
del CSP; gestionar-ne les dades personals i les pròpies del servei. Les 
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derivacions de nous usuaris s’acompanyaran de la informació necessària per 
a la corresponent gestió. 

- Gestionar el cobrament del copagament que pertoqui a cada una de les 
persones usuàries, tenint en consideració les particularitats del servei (volum 
de l’import que es copaga, perfil de les persones usuàries, etc.), i d’acord 
amb els serveis socials municipals. 

En relació als menús 

- Els àpats consistiran en un menú diari, regulat dietèticament i adequat a les 
necessitats del perfil de persones usuàries. En els casos que es requereixi, i 
amb l’informe mèdic corresponent, s’inclouran  dietes específiques de 
protecció gàstrica, sense sal, antidiabètica, etc. 

- Els menús diaris de la setmana, tant els normals com les dietes especials, 
s’exposaran al públic a l’espai del menjador. 

En relació al servei Àpats en companyia 

- L’horari del menjador estarà dintre de la franja horària de 13:00h a 14:30h 
sens perjudici que pugui modificar-se si les necessitats del servei ho 
requerissin. 

- El servei podrà oferir-se en torns segons necessitats, i a criteri dels 
encarregats de la gestió conjuntament amb els serveis socials municipals.  

- El servei de menjador s’oferirà amb personal suficient per atendre el volum 
de persones usuàries. El perfil del personal que atengui el menjador ha de 
fer possible, a banda de servir els àpats, un treball de caire més socials 
amb les persones usuàries per a la seva integració a la dinàmica del servei.  

- La coordinació amb els serveis socials municipals serà a través de la 
integradora de l’Equip d’Atenció a la Dependència, que participarà 
directament en la dinàmica i organització del servei. 

- La ubicació del menjador i el servei ha d’adequar-se a la normativa higiènic 
sanitària vigent. 

- El projecte Àpats en companyia pot incorporar noves accions coordinades 
amb la Plataforma de serveis per l’atenció a la dependència per treballar en 
la línia de la integració de les persones usuàries en la dinàmica del servei. 

Tercer. La despesa del servei de menjador social de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 
2016, està inclosa en l’aportació amb càrrec a la partida 35.23112.25003 CSP, serveis 
dependència i gent gran del pressupost de despeses vigent. 

 
Quart. Notificar el present acord a la Sra. Josefina Creu Fábregas, al Consorci de 
Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú i al departament d’Intervenció.” 
 
 

 
NOVA GOVERNANÇA  I COMUNICACIÓ 

 
11. PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE 

MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIÓ L’ENTITAT 487. EXP. NÚM. 
000326/2016-PAR. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la 
Geltrú l’ Associació Ecoconscient amb el número 487. 
 

Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.” 

 

 

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.30 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
Neus Lloveras Massana                                            Marcel·lí Pons Duat        
 
 


