
 
 

 
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA  7 

DE GENER DE 2014 
 
Acta núm. 1 
 
Assistents: 

 
NEUS LLOVERAS MASSANA 
GLORIA GARCIA PRIETO 
GERARD MARTI FIGUERAS I ALBÀ 
MIQUEL ÁNGEL GARGALLO SERRANO 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
 BLANCA ALBÀ I PUJOL 
   
SECRETARI 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA BLANES MELÉNDEZ 
(Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
Excusa la seva assistència la Sra. ARIADNA LLORENS GARCIA. 
 
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: 

 
1. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE 

L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL  DIA 
17 DE  DESEMBRE DE 2013. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària i del dia 17 de desembre de 2013. 

 
2. SECRETARIA GENERAL. APROVAR L’EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
MEDIACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT 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 mediació ciutadana de l’Ajuntament 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 prorrogables un any més amb un 
pressupost anual de 42.877,69 € de base imposable més 12.000,00 € exempts 
d’IVA i, per tant, 9.004,31 € d’IVA, que fan un total de SEIXANTA-TRES MIL 
VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS (63.883,00 €). 

 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost del 2014 
i de la resta d’exercicis econòmics que equivalguin a l’aplicació 08.169.2279902 
(del pressupost 2013), 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”. 
 
SERVEIS A LES PERSONES 

 
3. ALCALDIA. APROVAR DONAR D’ALTA LES ENTITATS DE LA 

387 A LA 392 AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I 
ASSOCIACIONS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents inscriure al Registre Municipal d’Entitats 
i Associacions de Vilanova i la Geltrú les entitats de la 387 a la 392. 
 

4. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2013/44. 

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. RATIFICAR EL DECRET 
DE L’ALCALDESSA DEL DIA 18/12/2013 PEL QUE S’AUTORITZA 
L’OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC AMB ESTAND 
AL MERCAT D’ARTESANIA DE NADAL I REIS.  

 



 
 

S’aprova per unanimitat dels assistents RATIFICAR el decret de l’Alcaldessa 
del dia 18 de desembre de 2012, amb relació a l’autorització de l’ocupació 
temporal amb un estand al Mercat d’Artesania de Nadal i Reis i que literalment 
diu així: 
 
“PRIMER. Autoritzar per a l’ocupació temporal del domini públic amb un estand 
per ordre de puntuació obtinguda en la selecció prèvia establerta en les bases 
de la convocatòria.  Aquestes podran ser substituïdes, segons indica la 
convocatòria, prèvia comunicació per escrit a l’ajuntament, la qual s’efectuarà, 
al menys, amb un dia d’antel·lació: 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 

6. SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA. INTERRUPCIÓ 
DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A 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. 
 
SEGON. Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 
 

7.  URBANISME, 0BRES I HABITATGE. APROVAR EL CERTIFICAT 
D’OBRES NÚM. 4 PER SUBSTITUCIÓ DEL FORJAT I PLATGES 
DE LA PISCINA MUNICIPAL. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la certificació d’obres núm. 4 corresponent a treballs 
efectuats el mes de novembre de 2013, per les obres del projecte “Substitució 
del forjat i platges de la piscina municipal al carrer d’Olivella núm. 2” de 
Vilanova i la Geltrú, d’acord amb la Direcció Facultativa de les obres, per un 
import de CENT VINT-I-UN MIL SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS 
AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (121.664,25€), amb el 21 per cent de l’IVA inclòs. 
 
SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 33,342,63201  
del vigent Pressupost. 
 

TERCER. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del  present acord.” 
 
Punt a tractar en sessió pública de la JGL 



 
 

 
SERVEIS A LES PERSONES 
 

8. HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
CONCEDIR LA COMPATIBILITAT AL SR. JERÓNIMO GALÁN 
VENTURA. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

Relació de fets 

 
I.  En data 8 de setembre de 2011, el Sr. JERÓNIMO GALÁN VENTURA va 

presentar instància amb registre d’entrada 2011018038/1, en la qual 
sol·licitava compatibilitzar el seu treball de Policia Local amb la categoria de 
caporal amb l’exercici privat de l’advocacia, amb les limitacions següents: 

 
1) Estricte acompliment dels seus deures i respecte a l’horari de treball 

com a funcionari del Cos de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú. 
 
2) No exercir l’advocacia en assumptes relacionats total o parcialment 

amb les activitats que desenvolupa la Policia Local de Vilanova i la 
Geltrú o que siguin de la seva competència. 

 
3) No exercir l’advocacia a la defensa d’assumptes contra l’Administració 

Pública a la qual presta els seus serveis. 
 
II.  En data 4 d’octubre de 2011, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, 

va acordar desestimar la petició de declaració de compatibilitat formulada 
pel Sr. Galán, a partir dels informes confeccionats pels Serveis Jurídics de 
l’Ajuntament i pel Servei d’Assistència al Govern Local de la Diputació de 
Barcelona, de data 5 de juliol de 2011. 

 
III. En data 3 de novembre de 2011, el Sr. Galán va presentar recurs de 

reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 d’octubre de 
2011,  sol·licitant : 

 
�“(...) se acuerde la compatibilidad para el ejercicio de la abogacía , con su 

condición de funcionario de carrera adscrito al cargo de caporal de Policia 
Local de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, teniendo como límites de 
esta compatibilidad : 
 
- Tener en cuenta el estricto cumplimiento de sus deberes y el absoluto  

respecto al horario de trabajo de su puesto de trabajo como funcionario 
al Cuerpo de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú. 

 



 
 

- No ejercer la abogacía en aquellos asuntos relacionados total o 
parcialmente, con las actividades que desarrolla la Policía Local de 
Vilanova i la Geltrú o que sean de su competencia. 

 
- No ejercer la abogacía en la defensa de asuntos contra la 

Administración Pública en la cual presto servicios.  
 
- Las recogidas en el cuestionario Q1 de solicitud de compatibilidad con 

la actividad privada.” 
 

IV. Per Decret de regidor delegat de data 5 de març de 2012 i número 
d’expedient  00059/2012-RH, es va resoldre desestimar el recurs de 
reposició plantejat pel Sr. Galán, atès que la Llei de Incompatibilitats del 
Personal al servei de les administracions públiques, en relació a la Llei de 
Forces i Cossos de Seguretat i la Llei de Policies Locals, no permeten 
l’autorització de la compatibilitat per a l’exercici de l’advocacia en els casos 
d’agents de la Policia Local. 

 
V.  El Sr. Galán va presentar recurs contenciós administratiu al Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, amb el número 166/2012 
1A, contra el Decret de data 5 de març de 2012 que desestimava el seu 
recurs de reposició de data 3 de novembre de 2011. 

 
Fonaments de dret 

 

I.  Mentre s’està tramitant el recurs contenciós administratiu, s’ha emès un 
informe jurídic de la Secretaria General de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú de data 9 de setembre de 2013 sobre la compatibilitat, fonamentat en 
un canvi del criteri d’interpretació de la matèria d’incompatibilitat en relació 
amb la Policia Local, per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
que comporta autoritzar als membres de la Policia Local la compatibilitat per 
a l’exercici privat de l’advocacia amb les corresponents limitacions. 

 
Per tant, es considera necessari també, modificar el criteri de la resolució 
impugnada pel Sr. Galán i concedir la petició de compatibilitat, si bé amb la 
imposició de limitacions : 

 
1. No poder exercir l’advocacia en l’àmbit penal ni en assumptes 

relacionats amb la responsabilitat civil per accidents de circulació, en 
tot el territori estatal. 

 
2. No poder exercir l’advocacia en aquells assumptes relacionats amb 

l’Administració Local de Vilanova i la Geltrú i de la comarca del Garraf. 
 
II. La Llei 53/84, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei 

de les Administracions Públiques. 
 



 
 

III. L’article 329.2 del Decret 214/90 indica que en cap cas la suma de jornades 
de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada 
ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%. 

 
IV. En qualsevol cas, el desenvolupament d’un lloc de treball pel personal que 

s’inclou a la Llei, serà incompatible amb l’exercici d’algun càrrec, activitat o 
professió pública o privada que pugui impedir o menyscabar l’estricte 
compliment dels seus deures, o comprometre la imparcialitat o 
independència del funcionari. 

 
V. L’article 105.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, permet a 
l’Administració revocar en qualsevol moment els seus actes de gravamen o 
desfavorables, sempre que tal revocació no constitueixi dispensa o 
exempció no permesa per les lleis, o sigui contrària al principi d’igualtat, al 
interès públic o a l’ordenament jurídic. 

 
VI.  L’atribució de declaració de compatibilitats i incompatibilitats ha estat 

delegada pel Ple en la Junta de Govern. 
  
La Junta de Govern 
 
ACORDA: 
  
“Modificar la resolució de l’Acord de la Junta de Govern Local de data 4 
d’octubre de 2011 que desestima la compatibilitat del Sr. JERÓNIMO GALÁN 
VENTURA, en el sentit de concedir la compatibilitat per l’exercici de 
l’advocacia, amb les següents limitacions : 
 

1. No poder exercir l’advocacia en l’àmbit penal ni en assumptes 
relacionats amb la responsabilitat civil per accidents de circulació, en tot 
el territori estatal. 

 
2. No poder exercir l’advocacia en aquells assumptes relacionats amb 

l’Administració Local de Vilanova i la Geltrú i de la comarca del Garraf. 
 
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.” 
 
 

URGÈNCIA 



 
 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

9. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROGRAMA 
D’ACTIVITATS DE LES FESTES DE NADAL I REIS 2013-2014. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar les activitats programades amb 
motiu de la celebració de les festes de NADAL I REIS  2013-2014, i que són les 
següents: el pessebre, la vela Reial de l’Eliseu, el Retaule de Nadal i la 
cavalcada de reis, així com totes aquelles altres activitats complementàries 
incloses en el programa elaborat per la regidoria de Cultura. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9:45 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general.  
 
 
 


