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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 25 D’OCTUBRE DE 

2016 
 

Acta núm. 38 
 
Assistents: 

 
   NEUS LLOVERAS MASSANA     
             JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
             GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
             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 18 D’OCTUBRE DE 2016. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 18 d’octubre de 2016 per unanimitat dels 
assistents. 
 
2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA DESESTIMACIÓ DE DOS RECURSOS 

PRESENTATS EN REFERÈNCIA AL CONTRACTE DEL SERVEI D’EXECUCIÓ 
DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. EXP. NÚM. 000035/2015-CONT. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents: 

 
 
ACORDS 
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“PRIMER.- DESESTIMAR els recursos presentats per part del Sr. J. M. F. i el Sr. A. R. 
G. (GLOBALITY TIC). 
 
SEGON.- Notificar la desestimació als interessats i a la resta de licitadors. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
QUART.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant 
l’òrgan que l’ha dictada, 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.- 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.” 
 
 
3. SERVEIS JURÍDICS. DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD DE DATA 27 

D’OCTUBRE DE 2015 DE  DESIGNA LLETRADA EN EL PROCEDIMENT NÚM. 
703/2015-D QUE TRAMITA EL JUTJAT SOCIAL NÚMERO 9 DE BARCELONA I 
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA NOVA DESIGNA LLETRADA EN EL CITAT  
PROCEDIMENT INTERPOSAT PER UN TREBALLADOR MUNICIPAL EN 
RECLAMACIÓ D’INVALIDESA PERMANENT. EXP. NÚM. 000345/2015-SEC. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer. Deixar sense efecte la designa lletrada acordada per la Junta de Govern 
local en data 27 d’octubre de 2015 en el procediment núm. 703/2015 del jutjat 
social núm. 9 de Barcelona interposat per un treballador municipal.  
 
 
Segon. Designar alls lletrats, Sr. Fernando Ortega Cano i José Vicente Morote 
Sarrión, tots dos de la mercantil OLLEROS ABOGADOS, SLP amb CIF B-46356481, 
amb contracte vigent amb aquesta corporació, per a que assumeixin la representació i 
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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 pugui interposar.  
 
Tercer.  Designar als procuradors dels Tribunals, Sr. Francisco Toll Musterós i Javier 
Segura Zariquiey 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.-€:  590.-€.  
• De 6.001 a 18.000.-€: 885.-€.  
• De 18.001 a 30.000.-€:  1180.-€.  
• De 30.001 a 60.000.-€:  1475.-€.  
• Més de 60.001.-€:  1770.-€.  
• Procediments de quantia indeterminada: 885.-€.  

 
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 Decret als lletrats designats a l’acord Segon, així com 
al Cap de Servei de Recursos Humans, Sr. Fermín Ortega Vazquez, als efectes que 
prestin l’assessorament necessari i preparin la documentació pertinent per a la 
correcta defensa jurídica del lletrat designat.” 
 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 
4. RECURSOS HUMANS. APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES 

ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS OPOSICIÓ PER LA 
SELECCIÓ D’UN/A PROFESSOR/A DE MÚSICA, LABORAL TEMPORAL. EXP. 
NÚM. 000506/2016-RH. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer. Aprovar l’oferta de treball i la convocatòria del lloc de treball laboral temporal, 
de Professor de Música especialitat Clarinet. 
 
Segon. Publicar la convocatòria al web municipal i al Diari de Vilanova i la Geltrú. 
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Tercer. La viabilitat econòmica: la plaça laboral temporal del Professor de Música de 
Clarinet està consigna en el Capítol I del Pressupost vigent en les partides d’Escoles 
Municipals, per l’estalvi de la jubilació parcial.” 
 
 
5. RECURSOS HUMANS. APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES 

ESPECÍFIQUES QUE HA DE REGIR EL CONCURS OPOSICIÓ PER LA 
PROVISIÓ DE PLACES DE PROMOCIÓ INTERNA. EXP. NÚM. 000507/2016-RH. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“Primer. Aprovar les bases específiques i la convocatòria del concurs-oposició per 
promoció interna, per a cobrir 2 places de tècnic/a auxiliar (biblioteca), enquadrades en el 
persona laboral fix de la plantilla, pertanyen al grup C1. El text íntegre de les bases 
s’adjunten al present acord. 
 
Segon.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria del concurs-oposició per 
promoció interna, per a cobrir 2 places de tècnic/a auxiliar (gestió tributaria), escala 
administració especial, subescala tècnica auxiliar, de personal funcionari de la plantilla, 
pertanyen al grup C1. El text íntegre de les bases s’adjunten al present acord. 
 
Tercer. Aprovar les bases específiques i la convocatòria del concurs-oposició per 
promoció interna, per a cobrir 1 plaça de tècnic/a auxiliar (serveis viaris), enquadrada en 
el persona laboral fix de la plantilla, pertanyen al grup C1. El text íntegre de les bases 
s’adjunten al present acord. 
 
Quart. Convocar les corresponents proves selectives de dos tècnics/ques auxiliars 
(biblioteca), dos tècnics/ques auxiliars (gestió tributària) i un tècnic/a auxiliar (serveis 
viaris) i disposar la publicació de les bases al BOP i l’ anunci de la convocatòria al DOGC. 
 
Cinquè. Viabilitat econòmica: les despeses d’aquestes promocions internes estan 
consignades en les partides de despeses del Capítol I del pressupost vigent.” 
 
 
 
NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
 
6.  PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE 

MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
L’ASSOCIACIÓ IMANIWORLD (FE EN EL MÓN). EXP. 000264/2016-PAR. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la 
Geltrú l’entitat: 
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484  ASSOCIACIÓ IMANIWORLD (Fe en el Món) 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat. 
 

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 el 
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.-  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.” 

 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
7. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 

URBANÍSTIQUES APROVADES PER DECRET PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. 
D161025 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de les llicències urbanístiques aprovades 
per Decret per delegació d’Alcaldia. 
 
Llicències urbanístiques 
 
1. Sol·licitud presentada per M M. S. S., per a reparar la façana i el forjat del dipòsit 

de l’aigua, al camí de Sant Gervasi, (812/2016) 
2. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a rehabilitar els 

balcons de les façanes, a la rambla Salvador Samà, 47 (963/2016) 
3. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a fer reparacions 

puntuals a façanes i cobertes de l’edifici, al carrer Tigre, 29. (973/2016) 
4. Sol·licitud presentada per F. C. L., per a legalitzar la instal·lació de plaques solars 

a la teulada, al carrer Rasot, 41 (979/2016) 
 
Obres d’adequació de locals comercials 
 
1. Sol·licitud presentada per CORTEFIEL, SA, per a fer reforma interior del local 

situat a la rambla Principal, 12 bxs. 1a. (972/2016) 
 
 

8. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 
COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES 
PRESENTADES PER L’INTERESSAT. CP161025 
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Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la relació de comunicacions prèvies i 
declaracions responsables presentades per l’interessat. 
 
ACTIVITATS 
Innòcues 
 
1. Declaració responsable d’obertura presentada per P. A. D. A., per canviar de nom 

una herboristeria al carrer Col.legi, 35. (374/16) 
 
2. Declaració responsable d’obertura presentada per F. S. S. per canviar de nom una 

botiga de numismàtica al carrer de Sant Pau, 26. (369/16) 
 
3. Declaració responsable d’obertura presentada per A. V. A. per canviar de nom un 

centre d’estètica, al carrer Tetuan, 16. (373/16) 
 
4. Comunicació prèvia presentada per S. M. R.  A. per instal·lar un centre veterinari al 

carrer Menéndez y Pelayo, 48. (116/16) 
 
 
REPAR 
 
1. Comunicació prèvia presentada per A. G. G. per instal·lar un bar a l’avinguda del 

Garraf, 60, bxs.2. (325/16) 
 
2. Comunicació prèvia presentada per G. C. M., per canviar de nom un bar restaurant 

al carrer de Sant Gervasi, 78, bxs.1. (284/16) 
 
 

9. URBANISME. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE 
REPARCEL·LACIÓ ECONÒMICA A L’ÀMBIT DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 
ZONA TERCIÀRIA DE LA SÍNIA DE LES VAQUES (CORRESPONENT A LES 
FINQUES 31, 33 I 35 DEL PERI ZONA DE SUPORT D’ACTIVITATS 
PORTUÀRIES A LA SÍNIA DE LES VAQUES). EXP. NÚM. 000049/2015-URB. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació econòmica a l’àmbit del 
polígon d’actuació Zona terciària de la Sínia de les Vaques (corresponent a les finques 
31, 33 i 35 del PERI zona de suport d’activitats portuàries a la sínia de les vaques), 
previst al Text refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació en l’àmbit de 
la Sínia de les Vaques (clau 13), per a la regulació del règim d’usos de les finques 31, 
33 i 35 del carrer de l’Àncora d’aquest municipi, presentat pel Sr. Juan Manuel Guerra 
Ortiz de Urbina, en nom i representació de Finques Orgue, S.L., en qualitat de 
propietària de finques compreses dins de l’àmbit de la referida Modificació puntual de 
Pla general, d’acord amb l’informe favorable dels serveis tècnics d’urbanisme 
incorporat a l’expedient i ressenyat a la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON.- Notificar el present acord al Sr. Juan Manuel Guerra Ortiz de Urbina, en 
representació de Finques Orgue, S.L., així com a les persones propietàries de l’àmbit 
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afectat per aquest projecte de reparcel·lació i, si s’escau, a la resta de persones 
interessades en l’expedient, i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a l’e-tauler de l’Ajuntament i en un dels diaris de major difusió provincial, 
així com inserir l’anunci de l’acord a la pàgina web de l’Ajuntament, per a la seva 
executivitat. 
 
TERCER.- Trametre un exemplar del Projecte i una còpia de l’expedient administratiu 
complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als efectes oportuns. 
 
QUART.- Facultar al Sr. Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de 
l’Ajuntament per a l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a l’execució 
d’aquest acord i, en especial, per instar la inscripció d’aquest projecte de reparcel·lació 
econòmica al Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú.   
 
 
10. PROJECTES I OBRES. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE 

“ACTUACIONS DE MILLORA DE LA DESEMBOCADURA DEL TORRENT DE 
SANT JOAN. FASE II”. EXP. NÚM. 000025/2016-PUR. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
A C O R D 
 
“Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu “Actuacions de millora de 
la desembocadura del Torrent de Sant Joan. Fase II ” 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 noranta mil tres-cents trenta set euros 
amb vint-i-tres cèntims  (90.337,23€) sense IVA,  més   divuit mil nou-cents setanta 
euros amb vuitanta dos cèntims (18.970,82€) del 21 per cent de l’IVA fan un 
pressupost per contracte de cent nou mil tres-cents vuit euros amb cinc cèntims 
(109.308,05 €) amb l’IVA inclòs. 
 
Segon.-   Aquest import es farà efectiu,   amb càrrec a la partida  53,1533,61913 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.” 
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COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 
 

11. INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ,  SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
“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 DOBLE G SCP i finalitza amb CARMEN GARCIA TORRES. 
 
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 
 
 
Punts a tractar en sessió pública de la JGL 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 

12. RECURSOS HUMANS. SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT AMB 
ACTIVITAT PRIVADA DEL TREBALLADOR MUNICIPAL J.U.R. EXP. NÚM. 
000558/2015-RH. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
A C O R D  
 
“De conformitat amb els articles 2, 12 i 13 de la Llei 53/84, declarar la compatibilitat al 
Sr. J. Ú. R., per a l’exercici privat de redactor de continguts, confecció dels informes 
anuals d’activitat i sostenibilitat de l’Obra Social “La Caixa” per compte propi, amb una 
dedicació màxima de 18 hores setmanals.  
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu.” 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes: 
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El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han 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. 
 
 

URGÈNCIA 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 

13. APROVACIÓ, SI ESCAU,  DE LA DESIGNA LLETRADA EN EL RECURS 
D’EMPARA CONSTITUCIONAL DAVANT DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL CONTRA LA SENTÈNCIA NUM. 124/2016 DEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 14 DE BARCELONA, DICTADA 
EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 163/2015-BR. EXP. NÚM. 000180/2016-
SEC. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:  
 
“Primer. Presentar un recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional contra la 
Sentència núm. 124/2016 de data 9 de maig de 2016 recaiguda en el Procediment 
abreujat 163/2015-BR del Jutjat contenciós núm. 14 de Barcelona.  
 
Segon. Designar al lletrat, Sr. Santiago Saenz Hernaiz del despatx ARC, despatx 
d’advocats i consultors, S.L.P. (amb CIF B-63039531) per a que assumeixi la 
representació i la defensa de l’Ajuntament en l’esmentat recurs d’empara davant del 
Tribunal constitucional. 
 
Tercer. L’import de la contractació segons minuta presentada, serà de: 
 - Per a la primera fase (demanda d’empara constitucional): 2.500 € més IVA, en 

total 3.0250 €, a carregar a la partida pressupostària de Secretaria (defensa 
jurídica aplicació 2016 07 9203 22799)  

 
 - Per a la segona fase: quan la demanda superi el tràmit d’admissió i es dicti 

sentència sobre el fons, la facturació serà: 
 - si la sentència és estimatòria: 4.500 € més IVA, en total 5.445 € (defensa 

jurídica aplicació 2016 07 9203 22799)  
 - si la sentència és desestimatòria: 1.500 € més IVA, en total 1.815 € 

(defensa jurídica aplicació 2016 07 9203 22799)  
 

Quan a la forma de pagament, totes les anteriors quantitats restaran 
condicionades suspensivament a l’acord d’admissió del recurs d’empara davant 
del Tribunal Constitucional.  
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Quart. Notificar la present resolució als lletrats designats a l’acord segon anterior, així 
com al Cap de Serveis Jurídics-Administratius de Recursos Humans, Sr. Fermín 
Ortega Vazquez, als efectes que prestin l’assessorament necessari i preparin la 
documentació pertinent per a que el lletrat designat pugui portar a terme una correcta 
defensa jurídica dels interessos municipals.” 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.11 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 
 
 


