ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE 18 DE SETEMBRE DE 2018
Acta núm. 34
Assistents:
NEUS LLOVERAS I MASSANA
OLGA ARNAU SANABRA
GLORIA GARCIA PRIETO
ADELAIDA MOYA TAULÉS
BLANCA ALBÀ PUJOL
JORDI MEDINA ALSINA
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN
F. XAVIER SERRA ALBET
SECRETARI
MARCEL·LÍ PONS DUAT
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NURIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) i la
Sra. ROSA JORBA VALLDOSERA (Alcaldia), 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:
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
SECRETARIA GENERAL
1.

FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 12 DE
SETEMBRE DE 2018.

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 12 de
setembre de 2018.
2.

CONTRACTACIÓ. APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL
SERVEI D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE CREA I APRÈN DE L’AJUNTAMENT
DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 019/2016-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD
“PRIMER.- PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte amb l’empresa
ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL (FUNDACIÓ AGI) amb CIF G-60729084,
corresponent al servei d’execució del Projecte Crea i Aprèn de l’Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú pel període de l’1 d’octubre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019), per un import
total de 17.390€ (DISSET MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS), exempts d’IVA.
La despesa prevista pel 2018 serà de 5.217€ (CINC MIL DOS-CENTS DISSET EUROS),
exempts d’IVA. La despesa prevista pel 2019 serà de 12.173€ (DOTZE MIL CENT
SETANTA-TRES EUROS), exempts d’IVA.
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a l’aplicació pressupostària l’aplicació pressupostària 35.2311.2279902 del
pressupost 2018 i a les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics
que afectin al durada del contracte.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL
(FUNDACIÓ AGI), i publicar al Registre Públic de Contractes.
QUART.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a Annex.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”.
3.

CONTRACTACIÓ. ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE MANTENIMENT D’ELEMENTS D’ELECTRÒNICA (SWITCHING)
DE LA XARXA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP.
022/2018-CONT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Adjudicar IMPALA Network Solutions, S.L., amb NIF B60696721 el contracte
del servei de manteniment d’elements d’electrònica (switching) de la xarxa de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un període de 2 anys, prorrogable per 2 anys
més per períodes anuals, per un import anual de 8.509,2€ de base imposable més
1.786,93€ corresponent al 21% d’IVA que fan un total de 10.296,13€ (DEU MIL DOSCENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS D’EURO).
La despesa prevista pel 2018 serà de 2.836,4€ de base imposable més 595,64€
corresponent el 21% d’IVA que fan un total de 3.432,04€ (TRES MIL QUATRE-CENTS
TRENTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS D’EURO).
La despesa prevista pel 2019 serà de 8.509,2€ de base imposable més 1.786,93€
corresponent al 21% d’IVA que fan un total de 10.296,13€ (DEU MIL DOS-CENTS
NORANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS D’EURO).
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La despesa prevista pel 2020 serà de 5.672,8€ de base imposable més 1.191,28€
corresponent el 21% d’IVA que fan un total de 6.864,08€ (SIS MIL VUIT-CENTS
SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS D’EURO).
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a la partida pressupostaria número 21.9204.21603, Manteniment xarxa de
telecomunicacions, del pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en
els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte.
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada
exercici pressupostari.
TERCER.- Notificar l’adjudicació a IMPALA Network Solutions, S.L. i assenyalar que
d’acord amb allò establert a l’art. 153.3 de la LCS, la formalització del mateix s'haurà de
produir en el termini de quinze dies hàbils posteriors a la notificació d’adjudicació als
licitadors.
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, i, al Registre
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 32 del
Plec de Clàusules Administratives particulars, al Cap del Servei de Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació, Sr. Tomás Prados Molina.
SISÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1.
SETÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents
siguin necessaris per a executar el present acord.”.
4.

CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
PER
A LA
CONTRACTACIÓ DE SUPERVISIÓ PER L’EQUIP BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL
(EBAS) DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS I L’EQUIP PROFESSIONAL
DE CONVIVÈNCIA I EQUITAT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA
GELTRÚ. NÚM. EXP. 028/2018-CONT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, l’obertura del procediment d’adjudicació
mitjançant procediment obert, i el plec de clàusules administratives particulars i tècniques
per a la contracte de serveis de supervisió per l’Equip Bàsic d’Atenció social (EBAS) dels
Serveis Socials municipal i l’equip professional de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert d’acord amb l’article 156 de la LCSP,
per un període de dos any, prorrogable per 2 any més, per períodes anuals, amb un
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pressupost base de licitació anual de EUROS DOTZE MIL SEIXANTA-DOS AMB
VUITANTA-UN CÈNTIMS(12.062,81 €), més DOS MIL CINC-CETS TRENTA-TRES
AMB DINOU CÈNTIMS (2.533,19 €) d’IVA al 21%, que fan un total de CATORZE MIL
CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS (14.596,00 €).
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà
amb càrrec a les aplicacions pressupostaries següents:
- Número 35.231.2279900 per a la despesa dels equips de Serveis Socials
- Número 08.169.2279901 per a la despesa de l’equip de Convivència i Equitat
del pressupost vigent.
i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin
a la durada del contracte.
La quantitat prevista pel 2018, en previsió que es produeixi l’inici del contracte l’1 de
novembre de 2018 és 2.010,46 € + 422,19 € (IVA 21%) = 2.432,65 €
Per a l’any 2019; 12.062,81 € + 2.533,19 € (IVA 21%) = 14.596,00 €
Per a l’any 2020; 10.052,30 € + 2.110,98 € (IVA 21%) = 12.163,28 €
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada
exercici pressupostari.
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”.
INTERVENCIÓ
5.

APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚMERO F/2018/28. NÚM. EXP. 55/2018-eINT.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2018/28
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número 2018/28
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament
de dites despeses.”.
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POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
6.

INSCRIURE AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS AMB EL NÚMERO
543 EL CLUB FUTBOL PLAYA VILANOVA (PRÀCTICA DEL FUTBOL I DEL
FUTBOL PLATJA). NÚM. EXP. 155/2018/ePAR.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats de Vilanova i la Geltrú el CLUB
FUTBOL PLAYA VILANOVA amb el número 543.
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”.
7.

INSCRIURE AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS AMB EL NÚMERO
544 L’ASSOCIACIÓ VILA MALGACHE (PUNT DE TROBADA DE LES
PERSONES DE MADAGASCAR). NÚM. EXP. 233/2018/ePAR.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats de Vilanova i la Geltrú l’ASSOCIACIÓ
VILA MALGACHE amb el número 544.
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”.
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
PROMOCIÓ ECONÒMICA
8.

APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS RELATIVES A LA
RESOLUCIÓ TSF/1868/2018, DE 25 DE JULIOL, PER A LA PRÒRROGA DE 3
AGENTS D'OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT LOCAL (ENDAVANT AODL)
ADSCRITS A L’AJUNTAMENT I AL SEU OAL INSTITUT MUNICIPAL
D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD D’UN
NOU
AODL
I
ELS
SEUS
PLANS
DE
TREBALL
ANUALS.
NÚM. EXP. 818/2018/eAJT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
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ACORD
“PRIMER. Aprovar, d’acord amb la base 4 de la Resolució TSF/1868/2018, la
sol·licitud de subvenció relativa a la pròrroga dels 3 AODL adscrits als serveis de
l’ajuntament i dels seus OO.AA. amb la distribució següent:
•

J. Ú.R. – SERVEI DE COMUNICACIÓ I PREMSA.

•

N. P.P. – O.A.L. IMET.

•

E. T. A. – EPEL NEÀPOLIS.

i la sol·licitud d’un nou AODL a adscriure al Servei de Projectes Comunicatius de
l’ajuntament.
SEGON. Aprovar els Plans de treball anuals per al 2018 de cadascun dels agents
d’ocupació i desenvolupament local, anomenats en el punt anterior, que s’adjunten a
aquesta proposta.
TERCER. Imputar a càrrec de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú els costos
corresponents a la pròrroga dels contractes de 3 AODL de la manera següent:
3 treballadors A2-20 Grup de cotització 02
Cost salarial brut (12 mesos + pagues extraordinàries) = 28.412,02€ x 3 = 85.236,06€
Cost de la seguretat social = 9.091,84€ x 3 = 27.275,52€.
AODL
3 treballadors (pròrroga)
1 treballador nou
TOTAL

Cost Total
Sous i S.S.
112.511,58€
37.503,86€
150.015,44€

Subvenció
Sol·licitada
90.009,24€
30.003,08€
120.012,32€

Aportació
Municipal
22.502,34€
7.500,78€
30.003,12€

L'Ajuntament es compromet a dotar les aplicacions pressupostàries necessàries
per fer front als costos generats per la contractació i/o pròrroga dels contractes
AODL destinats al programa de suport al desenvolupament local en el Pressupost
Municipal de 2018 i 2019.
Els costos de sous, indemnització i Seguretat Social, tant els que estan coberts per la
subvenció com els que assumeix l'Ajuntament, estaran consignats a les aplicacions de
despeses següents:
Àrea
03.
Comunicació
i
Premsa
10. Promoció Econòmica
TOTAL

28.412,02€

9.091,84€

Cost Total
Sous i S.S.
37.503,86€

85.236,06€
113.648,08€

27.275,52€
36.367,36€

112.511,58€
150.015,44€

Sous i salaris
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Seguretat social

El pagament de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta del 80% de l’import
atorgat quan es dicta la corresponent resolució d’atorgament, per la qual no s’exigeixen
garanties.
El pagament del 20% restant s’ha de tramitar un cop l’activitat subvencionada ha estat
degudament justificada d’acord amb el que estableixen les bases reguladores i la
normativa aplicable.
Els pagaments es podran fraccionar en parts d’acord amb el Pla de Tresoreria del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya i les seves disponibilitats.
QUART. Donar l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament d’aquest
Programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que preveu
l’article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol.
Tenint en compte que els fons que financen les actuacions subvencionades en el marc
del Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local de la convocatòria
d’enguany provenen únicament del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social i no del Fons Social Europeu, caldrà fer constar en totes les mesures d’informació
i publicitat adreçades a les persones participants i destinatàries, als destinataris
potencials i al públic en general, el següent:
a) Emblema del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
b) Emblema de la Generalitat de Catalunya.
c) Emblema del Servicio público de empleo estatal, del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social.
També es farà constar la llegenda relativa al finançament públic en els contractes dels
agents d’ocupació i desenvolupament local, documents elaborats per aquests, materials
impresos, mitjans electrònics o audiovisuals o bé esments realitzats als mitjans de
comunicació, que digui:
“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en
el marc dels Programes de suport al desenvolupament local”.
Així mateix, durant l’execució dels plans de treball subvencionats, s’haurà d’informar al
públic a l’espai web de les entitats beneficiàries de les accions subvencionades, i s’haurà
de col·locar un cartell visible al públic on consti la denominació del Pla de treball i el
cofinançament del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social –Servei Públic d’Ocupació Estatal.
CINQUÈ. Facultar l'alcaldessa per a la signatura de la documentació relativa a la
sol·licitud de subvenció objecte d'aquesta proposta.”.
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9.

ESTABLIR ELS DOS DIES ADDICIONALS D’OBERTURA PER ALS
ESTABLIMENTS COMERCIALS EN DIUMENGE I DIES FESTIUS CALENDARI
2019. NÚM. EXP. 15/2018/eDES

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Establir, d’acord amb l’art. 1.2.c) de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, i atenent
l’Ordre EMO/127/2017, de 16 de juny, el dos dies festius addicionals d’obertura
d’establiments comercials autoritzada per a l’any 2019, al terme de Vilanova i la Geltrú,
el dies 10 de novembre i 29 de desembre de 2019.
SEGON. Comunicar, abans de l’1 de novembre, aquesta resolució a la Direcció
General de Comerç, Departament d’Empresa i Coneixement, de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb l’art. 5.2 de l’Ordre EMO/127/2017, de 16 de juny, comunicar-la també a les
associacions de comerciants de la ciutat i fer-ne difusió en l’espai web de la corporació
i els mitjans que es considerin.”.
10.

MERCATS MUNICIPALS. APROVAR LA TRANSMISSIÓ ADMINISTRATIVA
PER EXTINCIÓ DE LA SOCIETAT CIVIL A PERSONA JURÍDICA DE LA
PARADA NÚM. 36 MERCAT DEL CENTRE. NÚM. EXP. 21/2018/eMER

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

“PRIMER. Autoritzar la transmissió de la concessió administrativa per extinció
de la societat civil, “PEIXOS DOLORS SCP”, de la parada núm. 36 del Mercat
del Centre a favor del senyor F. X. P. B., desenvolupant l’activitat de peix i marisc,
per la durada que resti fins a completar l’establerta pel Reglament de Patrimoni
dels ens locals de Catalunya.
SEGON. Declarar l’exempció de pagament de taxes, doncs aquesta transmissió no es
considera traspàs, d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 19, article 7, apartat 1, i el vigent
Reglament regulador dels Mercats Municipals. A aquest efecte s’haurà d’acreditar
l’extinció de de la SCP esmentada i la transmissió a la persona física continuadora de
l’activitat, com a condició suspensiva de l’eficàcia d’aquest acord..
TERCER. Requerir al cessionari, perquè en el termini a 15 dies amb posterioritat a la
notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a l’article 21
del Reglament de Mercats, per tant l’eficàcia d’aquest acord, es sotmet a la condició
suspensiva d’acreditació dels esmentats requisits.
QUART. Notificar aquest acord als interessats, així com al Departament de
Tributària i Intervenció.”.
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Gestió

11.

MERCATS MUNICIPALS. APROVAR LA TRANSMISSIÓ ADMINISTRATIVA
PER EXTINCIÓ DE LA SOCIETAT CIVIL A PERSONA FÍSICA DE LA PARADA
NÚM. 54 MERCAT DEL CENTRE. NÚM. EXP. 22/2018/eMER

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PRIMER. Autoritzar la transmissió de la concessió administrativa per extinció de la
societat civil, “BAR MERCAT VILANOVA, SCP” de la parada núm. 54 del Mercat del
Centre a favor de la senyora G. S. M., desenvolupant l’activitat de Bar, per la durada
que resti fins a completar l’establerta pel Reglament de Patrimoni dels ens locals de
Catalunya.
SEGON. Declarar l’exempció de pagament de taxes, doncs aquesta transmissió no es
considera traspàs, d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 19, article 7, apartat 1, i el vigent
Reglament regulador dels Mercats Municipals. A aquest efecte s’haurà d’acreditar
l’extinció de la SCP esmentada i la transmissió a la persona física continuadora de
l’activitat, com a condició suspensiva de l’eficàcia d’aquest acord.
TERCER. Requerir al cessionari, perquè en el termini a 15 dies amb posterioritat a la
notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a l’article 21
del Reglament de Mercats, per tant l’eficàcia d’aquest acord, es sotmet a la condició
suspensiva d’acreditació dels esmentats requisits.
QUART. Notificar aquest acord als interessats, així com al Departament de Gestió
Tributària i Intervenció.”.
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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 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.
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
EDUCACIÓ
12.

ESCOLES MUNICIPALS. APROVAR L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PER AL FINANÇAMENT DE CICLES DE FORMACIÓ ESPECÍFICA DE GRAU
MITJÀ I SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY IMPARTITS A
L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER
AL CURS 2016-2017. NÚM. EXP. 285/2018/eAJT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PrimerS’acorda acceptar la SUBVENCIÓ de DOS-CENTS CINQUANTA-TRES
MIL QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (253.431,31
€) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al finançament
de cicles de formació específica de grau mitjà i superior d’arts plàstiques i disseny
impartits a l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú, curs 20162017.
SegonNotificar aquest acord a la Direcció General de Centres Públics del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.”.
13.

ESCOLES MUNICIPALS. APROVAR L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI
MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT, PER AL CURS 2016-2017.
NÚM. EXP. 286/2018/eAJT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
PrimerS’acorda acceptar la SUBVENCIÓ de DOS-CENTS VUITANTA-UN MIL
QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (281.457,17 €)
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al sosteniment
del finançament del Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat de
Vilanova i la Geltrú, curs 2016-2017.
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SegonNotificar aquest acord a la Direcció General de Centres Públics del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
14.

ESCOLES MUNICIPALS. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER AL SOSTENIMENT DEL
FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE
MONTSERRAT, CURS 2016-2017. NÚM. EXP. 288/2018/eAJT

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent:
ACORD
“PrimerS’acorda acceptar la subvenció de QUARANTA MIL NOU-CENTS
QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (40.943,82 €) del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al sosteniment del
finançament de l’Escola Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú,
per al curs 2016-2017.
SegonNotificar aquest acord a la Direcció General de Centres Públics del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.”.

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.36 hores, de la que
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari.

Neus Lloveras i Massana

Marcel·lí Pons Duat
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