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

 
Acta núm. 32 
 
Assistents: 

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

     
SECRETARI  GENERAL 
MARCEL·LÍ PONS DUAT 
 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
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 6 DE SETEMBRE DE 2016. 

 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 6 de 
setembre de 2016 per unanimitat dels assistents. 
 
 

2. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I SERVEI DE MANTENIMENT I 
GESTIÓ DE SOFTWARE PER A LA GESTIÓ DEL BANC DE QUEVIURES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.  EXP. NÚM. 000020/2014-CONT. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:  
 
ACORDS 
 
“PRIMER.- PRORROGAR el contracte pel període d’un any més (de l’1 de desembre de 
2016 al 30 de novembre de 2017) per un import anual de 3.600,00 € + IVA, que equival a 
un import MENSUAL de 300,00 € + IVA en concepte de MANTENIMENT (l’import del 
concepte d’implementació ja es va facturar durant el primer any de contracte). 
 
La despesa anirà imputada a l’aplicació pressupostària 35.2314.26001 de l’exercici 2016 
i a l’aplicació de l’exercici 2017 que s’habiliti a tal efecte. 
 
SEGON.- Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte, que s’adjunta com a Annex. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a DISTRICTE DIGITAL, SL amb domicili a C/ 
Provença, 281, 5è, 2a, 08037 Barcelona i CIF B-62785449. 
 
QUART.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
CINQUÈ.- 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. 
 
SISÈ.- 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. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPAREIXENÇA I 
DESIGNA DE LLETRAT AL PROCEDIMENT ABREUJAT 60/2016 C QUE 
TRAMITA EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE 
BARCELONA INTERPOSAT EN RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL. EXP. NÚM. 000206/2016-SEC. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:  
 
ACORDS: 
 
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat contenciós administratiu número 8 de 
Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el procediment abreujat 
60/2016 C interposat per la persona amb DNI 38.044.115 E per una quantia de 
27.428’57€. 
 
Segon. Designar al lletrat Sr. Jordi Sellarés i Valls, de la companyia asseguradora 
ZURICH,  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 als procuradors dels Tribunals, Sra. Laura de Manuel Tomás pel 
cas de ser necessària la seva intervenció en el procediment. 
 
Quart. NOTIFICAR el present Acord al lletrat i procurador a l’acord Segon i Tercer 
anteriors, així com a la Sra. Dolors Moyano Campaña, als efectes que presti 
l’assessorament necessari i preparin l’expedient administratiu i la documentació 
pertinent per a la correcta defensa jurídica del lletrat designat.” 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 

4. CONVIVÈNCIA I EQUITAT. MODIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE 
L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I 
TREBALL, IMET, PER LA REALITZACIÓ DE LES ACCIONS FORMATIVES 
DEL MODUL B DE CONEIXEMENTS LABORALS EN EL MARC D’ACOLLIDA 
DE LES PERSONES ESTRANGERES IMMIGRADES. EXP. NÚM. 000015/2016-
CON. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:  
 
ACORDS 
 
“PRIMER.  Rectificar  l’encàrrec de gestió a l’IMET, (aprovat en sessió ordinària per la 
Junta de govern Local del dia 14 de juny de 2016),  per la realització de les accions 
formatives  del mòdul B de coneixements laborals en el marc d’acollida de les 
persones estrangeres immigrades segons les condicions següents: 
 
L’IMET impartirà, a les seves aules, un curs del mòdul B de coneixements laborals que 
inclogui les següents matèries, amb una durada de 12h: 
1. Normativa bàsica sociolaboral. 
2. Règim jurídic laboral: drets i deures laborals i sistema bàsic de contractació. 
3. Informació sindical: representació legal, afiliació i negociació col·lectiva 
4. Mercat de treball i recerca d’ocupació. 
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L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abonarà a l’IMET la part de la subvenció 
corresponent a  l’acció formativa per impartir les matèries previstes. Sent l’ import a 
abonar per aquest concepte 600 €, sempre que es pugui realitzar el curs de 
coneixements laborals previstos. 
L’ IMET, es compromet també a facilitar a l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la 
informació requerida per la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania sobre 
alumnes, fulls d’assistència, docents, desenvolupament continguts, indicadors i 
justificació econòmica de l’acció formativa 

  
 SEGON.   Destinar la quantitat de 600€ (SIS-CENTS EUROS) sense que s’inclogui 
l’IVA atès que l’entitat està exempta del seu pagament. 

 
Aquest import anirà a càrrec de la partida número 08,3273,2279901 Gestió diversitat, 
del pressupost corresponent a l’any 2016. 
 
TERCER. Autoritzar a la regidora de Convivència i Equitat per a la signatura de la 
documentació que sigui necessària per a la formalització d’aquest acord. 
 
QUART. Notificar aquest acord al Institut Municipal d’Educació i Treball, IMET. 
 
CINQUÈ. Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 
14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern  a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
SISÈ Publicar aquesta rectificació a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” 
(BDNS) 
 
SETÈ.- 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 contencions 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 comptades 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. 

VUITÈ.- 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.” 
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5. IMET. ACCEPTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL FONS DE 
PRESTACIÓ:“PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI), EN LA 
MODALITAT DE PLA D’INICIACIÓ PROFESSIONAL (PIP), CURS ESCOLAR 
2016-2017” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. EXP. NÚM. 000012/2016-
EDT. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:  
 
A C O R D S  
 
“PRIMER.- Acceptar l’acord de la Diputació de Barcelona, en el qual s’atorga aprovar 
la concessió del fons de prestació “Programa de Formació i Inserció (PFI), en la 
modalitat de Pla de d’Iniciació Professional (PIP), curs escolar 2016-2017”, i la 
concessió del recurs econòmic de 31.000.-€ (TRENTA-UN MIL EUROS) a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada en 
el punt primer d’aquest acord.” 
 
 
 

6. IMET. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER A LA 
POSADA A DISPOSICIÓ I UTILITZACIÓ DE LA PLATAFORMA TELEMÀTICA 
XALOC I L’ADHESIÓ A LA XARXA D’OFICINES TÈCNIQUES LABORALS 
(OTL). EXP. NÚM. 000013/2016-EDT. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:  
 
 
A C O R D S  
 
“PRIMER.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a la posada a disposició i utilització de la 
Plataforma Telemàtica XALOC, el qual s’annexa a aquesta Proposta. 
 
SEGON.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú a la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals (Xarxa OTL)” 
 
 

7. JOVENTUT. APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE JOVES EN PRÀCTIQUES BENEFICIARIS DEL 
PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL DE CATALUNYA. EXP. NÚM. 
000061/2016-JOV. 

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

ACORDS 



 
 

6 

 

“PRIMER. Aprovar la sol·licitud de subvenció d'acord amb l'ORDRE TSF/213/2016, d'1 
d'agost, per la qual s'aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries 
del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i d'acord amb la RESOLUCIÓ 
TSF/1911/2016, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la 
concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de 
joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per a la contractació 
en pràctiques de 10 persones amb categoria professionals de 
Administratiu/administrativa C1/17 o Tècnic/tècnica Auxiliar C1/17 amb un cost total de 
110.000 €. 

 

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 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. 

 

TERCER. 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. 

 

QUART. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 

 
 
NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
 

8. PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL 
REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS LES ENTITATS: 468, 
473, 474, 477 I 478. 

 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ASSOCIACIÓ 
ANTOLOGIA (468) 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents acords:  
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la 
Geltrú l’entitat: 
 
468 ASSOCIACIÓ ANTOLOGIA 

 

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.” 

 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL LA FOIXARDA VILANOVINA (473) 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents acords:  
 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la 
Geltrú l’entitat: 
 
473 ASSOCIACIÓ CULTURAL LA FOIXARDA VILANOVINA 

 

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 
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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.” 

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ASSOCIACIÓ 
FUTBOL SALA CASERNES VILANOVA (474) 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents acords:  
 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la 
Geltrú l’entitat: 
 
474 ASSOCIACIÓ FUTBOL SALA CASERNES VILANOVA 

 

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.” 

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ASSOCIACIÓ LGTB 
VIOLETA (477) 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents acords:  
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la 
Geltrú l’entitat: 
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477 ASSOCIACIÓ LGTB VIOLETA 

 

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.” 

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ASSOCIACIÓ 
APAPACHAR (478) 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents acords:  
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la 
Geltrú l’entitat: 
 
478 ASSOCIACIÓ APAPACHAR 

 

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 
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gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, 
sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 

 
 

9. PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DONAR DE BAIXA DEL 
REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS LES ENTITATS: 195 I 
196. 

 
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DONAR DE BAIXA L’ENTITAT 195 DEL REGISTRE 
MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:  
 
ACORDS 
 
“PRIMER. Donar de baixa del Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova 
i la Geltrú l’ASSOCIACIÓ NEAGÈNIA INTERCULTURAL 
 
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.” 

 
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DONAR DE BAIXA L’ENTITAT 196 DEL REGISTRE 
MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:  
 
ACORDS 
 
“PRIMER. Donar de baixa del Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova 
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i la Geltrú la SOCIETAT CULTURAL RECREATIVA MAI SOLS. 
 
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.” 

 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

10. GESTIO TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
 PER J. M. R. CONTRA EL DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA, DE 
DATA 1 DE JUNY DE 2016, QUE DESESTIMAVA LA SOL·LICITUD 
D’EXEMPCIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA. EXP. NÚM. 000454/2016-GES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:  
 
 
ACORDS 
 
“PRIMER. Desestimar el Recurs de reposició interposat per J. M. R. contra el decret 
de la Regidora delegada, de data 1 de juny de 2016, que denegava l’exempció de 
l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
SEGON. Declarar que contra la desestimació del recurs de reposició 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 
de l’endemà de la seva notificació si la resolució del recurs va ser expressa o de sis 
mesos a comptar de l’endemà e la data en què el referit recurs de reposició s’hagi 
d’entendre desestimat, si la resolució va ser presumpta. 
 
TERCER. 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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11. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DESESTIMAR RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 

PER S. A. R. CONTRA EL DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA DE DATA 
01-06-2016 PEL QUAL   ES DESESTIMAVA LA BONIFICACIÓ DE LA QUOTA 
DE L’ESCOLA CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE 
MONTSERRAT, CURS 2016, QUE HA DE PAGAR PELS SEUS FILLS. EXP. 
NÚM. 000455/2016-GES. 

 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents:  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Desestimar el Recurs de Reposició presentat per S. A. R. contra el decret de 
la Regidora delegada de data 01-06-2016. 
 
SEGON. Declarar que contra la desestimació del recurs de reposició 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 
de l’endemà de la seva notificació si la resolució del recurs va ser expressa o de sis 
mesos a comptar de l’endemà e la data en què el referit recurs de reposició s’hagi 
d’entendre desestimat, si la resolució va ser presumpta. 
 
TERCER. 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. 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes: 
 
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 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

 
12. RECURSOS HUMANS. DECLARAR LA COMPATIBILITAT DEL 

TREBALLADOR D’AQUEST AJUNTAMENT AMB DNI 39.659.934-N. 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta els següents acords:  
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“Declarar la compatibilitat al treballador amb DNI 39.659.934-N per a l’exercici 
d’advocat, amb una dedicació màxima de 18,75 hores setmanals. Així com per a 
seguir assumint la secretaria d’una comissió informativa especial de l’Ajuntament de 
Viladecans, constituïda ad hoc el passat mes de maig de 2016 i que té prevista la seva 
dissolució com a molt tard el 31 de desembre de 2016, sense compensació econòmica 
de cap tipus 
 
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.” 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.21 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 
 
 


