ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
23 DE JUNY DE 2015
Acta núm. 23
ASSISTENTS:
NEUS LLOVERAS MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GLÒRIA GARCIA PRIETO
TERESA LLORENS CARBONELL
ARIADNA LLORENS GARCIA
GERARD LLOBET SÁNCHEZ
SECRETARI GENERAL
ISIDRE MARTÍ SARDÀ
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
Assisteix a la mateixa reunió els Srs. GERARD FIGUERAS ALBA, JOAN
MARTORELL MASÓ, JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN i la Sra. NÚRIA
BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) 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
SECRETARIA GENERAL.
1.

FE PÚBLICA. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
Relació de fets
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou
Ajuntament, en sessió plenària de 13 de juny de 2015, d’acord amb la legislació
vigent i amb l’article 26 a) Reglament Orgànic Municipal, es fa necessari
procedir a l’establiment de la nova organització municipal i més concretament a
la constitució de la Junta de Govern Local, una vegada s’ha procedit mitjançant

decret d’alcaldia de 16 de juny de 2015, a la designació dels seus membres, en
exercici de la potestat d’autoorganització que la Llei de bases del règim local
reconeix a aquest Ajuntament.
Fonaments de drets
Atès que de conformitat amb el que disposen els arts. 20.1.b) i 23 de la Llei de
bases, en concordança amb els arts. 48.1.b) i 54 del DL 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
amb l’art. 33 del Reglament orgànic municipal i demés legislació
complementària, en aquest municipi és obligatòria l’existència de la Junta de
Govern Local.
Per tot això,
S’ACORDA
Amb l’assistència del quòrum establert en l’art. 41.1 del ROM, constituir la
Junta de Govern local de la present legislatura.”
2.

FE PÚBLICA. DONAR
D’ATRIBUCIONS.

COMPTE

DE

LA

DELEGACIÓ

Es dóna compte a tots els assistents del decret de l’alcaldia de data 22 de juny
de 2015 i que transcrit literalment diu:
“I.- Un cop celebrades el passat dia 24 de maig les Eleccions Locals

convocades mitjançant Reial Decret 133/2015, de 30 de març, i constituït el nou
Ajuntament derivat del seu resultat, es fa necessari procedir a l’establiment de
la nova organització municipal i, més concretament, a la delegació d’atribucions
d’alcaldia en la Junta de Govern Local, en exercici de la potestat
d'autoorganització que l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, reconeix a aquest Ajuntament.

II.- Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23
d’aquesta Llei, en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i amb l’article 33 del ROM i demés
legislació complementària, en aquest Municipi és obligatòria l’existència de la
Junta de Govern Local, en tenir una població de dret superior a 5.000 habitants.
III.- Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la
legislació esmentada i de conformitat amb allò que estableixen els articles 34
del ROM, 23.2 de la Llei de bases del règim local i demés preceptes
concordants.
RESOLC:
PRIMER. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions següents:

a)
Aprovació de circulars i instruccions generals que estableixin circuits i
procediments administratius que determinin directrius de funcionament o
determinació de circuits procedimentals de l’activitat interna municipal quan el
seu contingut afecti a més d’una àrea o regidoria.
b)
Aprovar els instruments de planejament derivat i desenvolupament del
planejament general, no atribuïts expressament al Ple, així com els instruments
de gestió urbanística i els projectes d’urbanització (a títol enunciatiu:
Formulació i aprovació inicial dels Plans Parcials urbanístics; Plans Especials
urbanístics; Plans Especials de Millora Urbana; Estudis de Detall). Resolució
dels expedients de constitució, modificació o extinció d’entitats urbanístiques
col·laboradores i resolució dels expedients de gestió urbanística relacionats
(aprovació del compte de liquidació provisional i definitiu).
c)
L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, quan l’alcaldia sigui
competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al
pressupost.
d)
L’atorgament de les llicències i la resolució dels actes administratius que
es relacionen a continuació, excepte els casos en què les lleis sectorials hagin
atribuït expressament aquesta competència al Ple o a la Junta de Govern
Local:
·Llicències d’obres majors (edificació, gran rehabilitació i enderroc).
·Llicències d’activitats.
·Llicències d’autorització d’espectacles i activitats recreatives.
·Les declaracions d’estat ruïnós de les edificacions excepte en aquells casos en
què hi hagi perill imminent.
e)
Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la
plantilla orgànica aprovats pel Ple de l’Ajuntament, aprovar les bases de les
proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de
treball, i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i
periòdiques. Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupin en
propietat, i imposar sancions al personal al servei de la Corporació.
f)
Les competències que atribueix la legislació reguladora de la
contractació pública a l’alcaldia com a òrgan de contractació en relació a les
contractacions i concessions d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió
de serveis públics, de gestió de serveis públics, els contractes administratius
especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per 100
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis
milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui
superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no
superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del
primer exercici, ni la quantia assenyalada, i sempre i quan no existeixi
delegació específica a favor d’un regidor/a o correspongui adoptar-les a un altre
òrgan per aplicació de les bases d’execució del pressupost.

En el cas que existís delegació concreta a favor d’un regidor o regidora en
matèria de contractació, la incoació i tramitació de l’expedient es realitzarà per
la regidoria que ostenti la delegació.
g)
Aprovació
dels
convenis
de
col·laboració
o
cooperació
interadministrativa, els convenis amb persones físiques o jurídiques públiques
o privades i demés convenis, negocis i contractes exclosos de l’àmbit
d’aplicació de la legislació de contractació pública, sempre i quan siguin de la
competència de l’alcaldia i la legislació sectorial no atribueixi aquesta
competència a un altre òrgan.
h)
L’adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació i
l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan
el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni
l'import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu
valor no superi el percentatge ni la quantia indicats i no hagin estat declarats de
valor històric o artístic.
i)
Les competències que la legislació patrimonial sectorial atribueix a
l’alcaldia en relació a tota classe de negocis i actes jurídics patrimonials,
sempre i quan no existeixi delegació específica a favor d’un regidor o regidora.
j)
Aprovació de les bases, la convocatòria i l’atorgament de les llicències
d’ocupació del domini públic municipal en els casos en què hi hagi concurrència
pública.
k)
El desenvolupament de la gestió econòmica municipal. A títol enunciatiu
comprèn: aprovar l’autorització i disposició de les despeses i el reconeixement
d’obligacions en els termes fixats per a cada exercici en les Bases d’Execució
del Pressupost; aprovació del pla de disposicions de fons de la tresoreria;
aprovació de les operacions de crèdit a curt i llarg termini de competència de
l’alcaldia; i aprovació de qualsevol altre acte administratiu definitiu que fos
necessari per a l’execució de les competències en matèria de gestió econòmica
financera competència de l’alcaldia que no hagi estat objecte de delegació en
cap regidor o regidora.
l)
Aprovar l’atorgament de les subvencions en els termes fixats per a cada
exercici a les Bases d’Execució del Pressupost i, en el seu cas, a les bases de
la corresponent convocatòria. Aprovar qualsevol altre acte administratiu
definitiu que sigui necessari per a l’execució de les competències en matèria
de subvencions competència de l’alcaldia que no hagi estat objecte de
delegació en cap regidor o regidora.
m)
L’acceptació de subvencions en aquelles matèries que siguin de la
competència de l’Alcaldia, excepte quan la normativa pròpia de la subvenció
exigeixi de manera expressa l’acceptació pel Ple municipal. Això no obstant, en
casos d’urgència per exhauriment de termini es podrà acordar l’acceptació per
decret del regidor/a delegat corresponent, en funció de l’àmbit de les seves
competències, havent de donar compte en la propera sessió de Junta de
Govern que escaigui.

n)
Atorgar les autoritzacions per a la prestació de serveis funeraris al terme
municipal.
o)
Resolució d’expedients d’ordenació del trànsit a la via pública i
senyalització viària. Resolució d’expedients de talls en el subministrament del
servei d’aigua.
p)
Resolució de tots els expedients sancionadors de competència no
atribuïts expressament al ple, excepte imposició de sancions de trànsit.
q)

Incoació i resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial.

r)
La resolució dels recursos administratius, les reclamacions prèvies a la
via judicial civil i laboral, així com la revocació dels actes, rectificació d’errors
materials, aritmètics i de fet, en relació a les delegacions anteriors. La resolució
dels procediments de revisió d’ofici per motius de nul·litat.
s)
Conèixer de les sentències i interlocutòries que finalitzin els
procediments judicials en els quals hagi estat part la corporació municipal.
L’adopció dels acords necessaris per a l’execució en els seus termes literals de
les sentències, providències, interlocutòries i la resta d’actes dictats en
procediments judicials derivats de l’exercici d’accions en matèria competència
d’aquesta alcaldia.
t)
Aquelles facultats resolutòries que la legislació de l’estat o la comunitat
autònoma assignin al municipi sense concretar l’òrgan i aquelles que la
legislació assigni expressament a l’alcaldia com a delegables i no hagin estat
objecte de delegació en cap regidor o regidora.
SEGON. Les competències delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de
Govern Local d’acord amb el que preveuen els articles 34 del ROM, 23.2 de la
Llei de bases del règim local i demés preceptes concordants, i en els termes i
dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en
cap altre òrgan.
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància.
Els acords que s’adoptin per delegació, que seran immediatament executius i
presumptament legítims, s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular
de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de
l’exercici de la delegació.
Durant els períodes de vacances de Nadal i estiu en què no hi hagi previstes
sessions ordinàries de la Junta de Govern, les competències a que fa
referència aquest decret es consideraran automàticament avocades a favor
d’aquesta alcaldia.

TERCER. Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple de l’Ajuntament i
publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’edictes
municipal.”
3.

FE PÚBLICA. DONAR COMPTE MEMBRES JUNTA GOVERN
LOCAL.

Es dóna compte del decret de l’Alcaldia de dia 16 de juny de 2015 i que
transcrit literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDESSA
Identificació de l’expedient
Núm. exp.: 000151/2015-SEC
Un cop celebrades el passat 24 de maig de 2015 les eleccions Municipals i
constituït el nou Ajuntament en sessió plenària de 13 de juny de 2015, es fa
necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal i més
concretament a la designació dels membres de la Junta de Govern Local, en
exercici de la potestat d’autoorganització que la Llei de bases del règim local
reconeix a aquest Ajuntament.
Atès que de conformitat amb el que disposen els arts. 20.1.b) i 23 de la Llei de
bases, en concordança amb els arts. 48.1.b) i 54 del DL 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
amb l’art. 33 del Reglament orgànic municipal i demés legislació
complementària, en aquest municipi és obligatòria l’existència de la Junta de
Govern Local.
Per tot això,
RESOLC:
“PRIMER. Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, estarà
integrada pels cinc regidors/ores, el nombre dels quals no supera el terç del
nombre legal de membres de la Corporació, que s’indiquen a continuació:
Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ, primer tinent d’alcalde
Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO, segona tinenta d’alcalde
Sra. TERESA LLORENS I CARBONELL, tercera tinenta d’alcalde
Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA, quarta tinenta d’alcalde
Sr. GERARD LLOBET I SÁNCHEZ, cinquè tinent d’alcalde
SEGON. Establir que la Junta de Govern Local tindrà assignades les
atribucions següents:
a) L’assistència permanent a l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions delegades expressament per aquesta Alcaldia.
c) Les atribucions delegades expressament pel Ple de l’Ajuntament.

TERCER. Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple de l'Ajuntament,
notificar l’acord a les persones designades i procedir a la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.”
Ho mana i signa l’alcaldessa, davant meu, el secretari.”
4.

SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LES SENTÈNCIES I
AUTOS NOTIFICATS DURANT LA SETMANA DEL DIA 8 AL 19
DE JUNY DE 2015.

Es dóna compte de les sentències i autos notificats durant la setmana del dia
8 al 19 de juny de 2015.
1) Sentència núm. 114/2015 de data 30 d’abril de 2015, dictada pel Jutjat
contenciós administratiu número 13 de Barcelona, autos de Procediment
Abreujat Recurs 17/2015, secció B interposat per reclamació de responsabilitat
patrimonial. Codemandat: Telefónica de España. Lletrat: Dolors Moyano
Campaña. Procurador: Laura de Manuel Tomás. I que transcrita literalment diu:
“FALLO:
PRIMERO.- Declarar la in admisibilidad del presente recurso contencioso
administrativo por haberse presentado fuera del plazo establecido.
SEGUNDO.- No efectuar condena en costas.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de
quince días a contar desde el siguiente al de su notificación...”
2) Auto de 11 de maig 2015 dictat pel Jutjat contenciós administratiu número
11 de Barcelona, Recurs ordinari 103/2012-D interposat per INMOBILIARIA
LOCAMO, SL, que resol en tràmit d’impugnació de costes, la petició de la
possible nul·litat d’actuacions per falta de signatura de lletrat. Lletrat: Matias
Acebes Fernández. I que transcrit literalment diu:
“PARTE DISPOSITIVA
SE DECIDE: No ha lugar a acordar la nulidad de actuaciones debiendo seguir
el procedimiento de ejecución sus trámites hasta la finalización y cumplimiento
de la sentencia. Sin costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la
misma no cabe interponer recurso alguno”
3) Sentència número 212/2015 de data 19 de maig de 2015, dictada pel Jutjat
del Social número 19 de Barcelona, als autos Procediment en matèria electoral
1253/2014, instat per l’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL

(IMET) davant la UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS i SALVADOR BAIG
TORRAS en matèria electoral sobre impugnació de Laudo Arbitral. Lletrat: José
Ignacio Sagrado Villamide. I que transcrita literalment diu:
“FALLO
DESESTIMO la demanda interpuesta por el INSTITUT MUNICIPAL
D’EDUCACIÓ I TREBALL (CIF: P-583081-F) frente a la UNION GENERAL DE
TRABAJADORES y D. SALVADOR BAIG TORRAS (DNI: 37264087-Q), en
MATERIA ELECTORAL sobre IMPUGNACIÓN DE LAUDO ARBITRAL y
confirmo el laudo electoral impugnado por ser conforme el derecho, al declarar
nula y sin efectos la resolución de la mesa de no incluir al trabajador Sr.
Salvador Baig i Torras en la candidatura del sindicato UGT, debiendo
retrotraerse el proceso electoral al momento de la proclamación definitiva de
candidaturas, con nulidad de los actos posteriores derivados del mismo.
Notifíquese esta sentencia a las partes y a la Oficina Pública de Elecciones a
los Órganos de Representación de Trabajadores de los Servicios
Territoriales del Departament de Treball de Barcelona y hágales saber que
contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 132 1 b), LRJS
no cabe interponer recurso.”
4) Sentència núm. 362/2015 de data 25 de maig de 201, dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Tercera, recurs d’apel.lació número 32/2015 que dimana del Procediment
Ordinari 233/2014 (MC) seguit pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona, en el sí de mesures cautelars. Lletrat: Miquel Àngel Pigem de las
Heras. Procurador: Ivo Ranera Cahís. I que transcrita literalment diu:
“HA DECIDIT:
DESESTIMAR el present recurs d’apel.lació núm. 32/2015, amb l’ oposició de
l’IL.LM. AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ i, conseqüentment,
confirmar la Resolució interlocutòria núm. 201, de 16 de juliol de 2014, dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el sí de la peça de
mesures cautelars del recurs ordinari núm. 233/2014.
Amb la imposició de costes d’aquesta segona instància al seu promotor, per bé
que limitades a 250 euros en allò que afecta al concepte d’honoraris de
defensa.
Notifiqueu aquesta Sentència a les parts amb l’advertiment que és ferma i,
coma tal, insusceptible de recursos.”
5) Auto de 4 de juny de 2015 dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu número
4 de Barcelona, Autos 29/2015 secció E que rectifica l’error material comés a
l’Auto número 52/2015, de data 17 d’abril de 2015, d’autorització d’entrada a
l’habitatge de propietat municipal, carrer del Pintor Martí Torrents, núm. 6,

baixos segona. Lletrat: Miquel Àngel Pigem de las Heras. Procurador: Ivo
Ranera Cahís. I que transcrita literalment diu:
“PARTE DISPOSITIVA
Debo acordar y acuerdo rectificar el error material cometido en el Auto de fecha
17-4-2015,y en su consecuencia en el Fundamento Tercero de la mencionada
resolución donde dice “ Ayuntamiento de Barcelona” debe decir “ Ayuntamiento
de Vilanova i la Geltrú”.
6) Sentència núm. 89/2015 de data 5 de juny 2015, dictada pel Jutjat de
Primera Instància i Instrucció número 7 de Vilanova i la Geltrú, Diligències
urgents/ Judici ràpid 19/2015, per un delicte contra la seguretat vial amb
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys causats a dues pilones de
titularitat municipal. Lletrat: Cristina Rafales Graells en substitució de Dolors
Moyano Campaña. I que transcrita literalment diu:
“FALLO
condeno, de estricta conformidad con lo dispuesto en la LECRIM., a.d. …como
responsable de un delito contra la seguridad vial, en su modalidad de
conducción bajo la influencia de bebidas alcohólica a 4 meses de multa con
una cuota diaria de 7 euros ( 840 euros) así como 8 meses y dos días de
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, en el orden
civil, con la responsabilidad directa de SEGUR CAIXA ADESLAS, deberá
indemnizar con 362 euros al ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, todo
ello, con expresa imposición de las costas devengadas durante la
pendencia del presente procedimiento”
7) Auto de data 9 de juny 2015, dictat pel Jutjat contenciós administratiu
número 13 de Barcelona, autos de Procediment Abreujat Recurs 87/2015,
secció D interposat per la mercantil FLOCH SL relatiu a la suspensió de la
tramitació del procediment instant per qüestió prejudicial constitucional. Lletrat:
Matias Acebes Fernández. . I que transcrita literalment diu:
“PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: La suspensión del trámite del presente recurso por cuestión
prejudicial constitucional y hasta en tanto se resuelva el recurso de
inconstitucionalidad seguido auto el TC con el número 1012-2015.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que, de
conformidad con el artículo 79 de la Ley 29/1998, contra la misma cabe
interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días desde el siguiente a
su notificación.”

8) Decret núm. 93/15, de data 15 de juny de 2015, dictat pel Jutjat contenciós
administratiu número 3 de Barcelona, autos de Procediment Recurs Ordinari
número 525/2014 secció F, interposat per la mercantil CASA GIL, SCP, en
reclamació del pagament d’una factura. Lletrat: Miquel Àngel Pigem de las
Heras. Procurador: Iu Ranera Cahís. I que transcrita literalment diu:
“PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Tener por desistido a la parte recurrente CASA GIL S.C.P. declarando la
terminación de este procedimiento.
No ha lugar a hacer especial condena en costas.”
5.

SERVEIS JURÍDICS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA
COMPAREIXENÇA I DESIGNA LLETRAT AL RECURS ORDINARI
183/20015-A, INTERPOSAT DAVANT DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO 5 DE BARCELONA.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu número
5 de Barcelona, en el procediment, recurs ordinari 183/2015-A, interposat
per quantia de indeterminada.
SEGON. Designar a MILÀ ADVOCATS SLP (el lletrat, 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 el 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€: 1.050€.
De 18.001 a 30.000€: 1.400€.
De 30.001 a 60.000€: 1.750€.
Més de 60.001€: 2.100€.
Procediments de quantia indeterminada: 1.050.-€.

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 Servei de Promoció Econòmica i
Turisme, 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.”
6.

HISENDA. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES.

S’aprova per unanimitat dels assistents provar la relació de factures número
F/2015/18, per un import d’UN MILIÓ CENT SEIXANTA-VUIT MIL QUATRECENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
(1.168.447,63€).
URGÈNCIA
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 ha pogut ser objecte
d’estudi permenoritzat 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.
7. RECURSOS HUMANS. APROVAR LES BASES REGULADORES
DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN/A AGENT D’OCUPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL), PER A LA DINAMITZACIÓ
DEL SECTOR DE LES INDÚSTRIES CREATIVES DE VILANOVA I
LA GELTRÚ.
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar les bases reguladores del
procés de selecció d’un/a AODL per a la dinamització del sector de les
indústries creatives de Vilanova i la Geltrú, negociades en la Comissió de
Bases de 22 de juny.
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.

Neus Lloveras Massana

Isidre Martí Sardà

