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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE 20 DE MARÇ DE 2018 
 
Acta núm. 11 
 
Assistents: 

 
 NEUS LLOVERAS I MASSANA 

GLÒRIA GARCIA PRIETO 
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ 

 JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
           GISELA VARGAS I REYES 

BLANCA ALBÀ PUJOL 
       
           SECRETARI ACCIDENTAL 
 JOSEP GOMARIZ MESEGUER 

 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió la Sra. NÚRIA 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: 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. FE PÚBLICA.  APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 DE 

MARÇ DE 2018. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 13 de març 
de 2018 
 
2. CONTRACTACIÓ. APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 

DEL SERVEI D’ASSEGURANCES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I DE LES EMPRESES 
MUNICIPALS.  NÚM. EXP. 000022/2014-CONT. 

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

 
ACORD 

 
“PRIMER.- PRORROGAR el contracte pel període d’un any més (de l’1 d’abril de 2018 al 
31 de març de 2019) per l’import anual de 58.895,78 € (exempts d’IVA), distribuïts de la 
següent manera: 
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LOT 2 (responsabilitats d’ús de vehicles a motor) per un import màxim anual de 29.700,00 
€ (exempts d’IVA) a MAPFRE FAMILIAR COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
SA 
 
LOT 4 (accidents personal) per un import màxim anual de 5.851,35 € (exempts d’IVA) a 
SURNE, MÚTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA 
 
LOT 5 (vida i accidents regidors) per un import màxim anual de 3.500,00 € (exempts d’IVA) 
a FIATC MÚTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA 
 
LOT 6 (defensa jurídica i reclamació de danys) per un import màxim anual de 5.744,43 € 
(exempts d’IVA) a D.A.S DEFENSA DEL AUTOMOVILISTA Y DE SINIESTROS 
INTERNACIONAL, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERSONAL 
 
LOT 7 (habitatges lloguer social) per un import màxim anual de 6.100,00 € (exempts 
d’IVA) a AXA SEGUROS GENERALES , SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
 
LOT 8 (responsabilitat autoritats i personal al servei de l’Ajuntament) per un import 
màxim anual de 8.000,00 € (exempts d’IVA) a AIG EUROPE LIMITED, sucursal en 
España 
 
L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 02.9200.22400. La despesa econòmica prevista per 
l’exercici del 2018 serà la total anual, ja que la prima total s’ha d’abonar dins l’anualitat 
corresponent. 
 
Així mateix, d’acord amb la clàusula 28 del Plec de Prescripcions Tècniques i l’adhesió 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al servei de mediació d’assegurances de 
l’Associació de Municipis i Comarques de Catalunya, FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, 
CORREDURÍA DE SEGUROS SL és el mediador exclusiu d’aquestes assegurances, i 
en conseqüència té entre les seves funcions la gestió dels contractes, sinistres, pòlisses 
i el cobrament dels rebuts d’aquestes pòlisses. 
 
TERCER.- Aprovar les minutes de la segona pròrroga dels contractes, que s’adjunten com 
a Annex. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a tots els adjudicataris. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”. 
 
3. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 18/2018 DE DATA 

31 DE GENER DE 2018 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 
DE BARCELONA, DICTADA EN EL RECURS 342/2016 B, INTERPOSAT PER 
A. P. C.. NÚM. EXP. 000260/2016-SEC. 

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment :    Recurs núm. 342/2016 
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Núm. i data sentència:    Núm. 18/2018 de 31 de gener de 2018 
 
Part actora :     A. P. C. 
 
Part demandada :    AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:  F. O. C. i J. V. M. S., d’Olleros Abogados, SLP 
 
Objecte del procediment :  Decret de data 22 de juliol de 2016, que resol desestimar 

el recurs de reposició de l’expedient 000121/2016-RH 
sobre la declaració d’improcedència i devolució del plus 
TORN/DISS/JP, de 238.95 euros mensuals por 14 
pagues. 

 
Decisió :  Estimar el recurs contenciós interposat per A. P. C. 

Anul·lar els actes impugats 
Ordenar a l’ajuntament a que procedeixi a retornar els 
imports indegudament retinguts a les nòmines del 
recurrent. 
Imposar les costes a l’administració demandada fins un 
màxim de 400 euros. 

 
Fermesa :  Contra la sentència no es pot interposar recurs 

d’apel·lació. 
 
Acords:  Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme. 
 
4. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 14/18 DE 23 

DE GENER DE 2018 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 8 DE 
BARCELONA, SOBRE EL RECURS D’EMPARA ORDINARI DE DRETS 
FONAMENTALS 399/2017-E, INTERPOSAT PER A. LL. G. I D.M. M.                
NÚM.EXP. 000060/2017-SEC. 

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el següent 
procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional :  JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚMERO 8 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment :  Procediment de recurs d’empara ordinari de drets fonamentals 

399/2017-E 
 
Núm. i data interlocutòria:  Núm. 14/2018 de 23 de gener de 2018 
 
Part actora :    A. Ll. G. i D. M. M. 
 
Part demandada :   AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:     R. M. B. P. 
 
Procuradora:    R. P. B. 
 
Objecte del procediment :  Decret d’Alcaldia de 7 de setembre de 2017 pel qual s’acorda 

desestimar el recurs de reposició presentat contra el Decret de 
l’alcaldia de 30 de maig de 2017,sobre la petició formulada de 
ser reconeguts com a grup municipal de Unió Democràtica de  
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Catalunya (UCD) i continuar considerant-los com a regidors no 
adscrits. 

 
Decisió :    SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA 

Declara inadmissible el recurs jurisdiccional per  
extemporaneïtat de la seva interposició. 
No hi ha expressa imposició de costes 

 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Contra la sentència es pot 

interposar recurs d’apel·lació 
 
Acords:  1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme. 
 
5. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA DEL SEU 
FILL A LA PLAÇA DE LA VILA, FENT-SE MAL AMB UN ESCENARI, EL DIA 2 
DE JUNY DE 2017.  IMPORT 500 EUROS.  NÚM. EXP. 000083/2017-REC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
6. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU 
HABITATGE DEL CARRER FRANCESC MACIÀ, PER LA NETEJA AMB AIGUA 
A PRESSIÓ DE LES RESTES DE MERENGA I OUS PER PART DELS SERVEIS 
MUNICIPALS, EL DIA 23 DE FEBRER DE 2017.  IMPORT SENSE 
ESPECIFICAR.  NÚM. EXP. 000069/2017-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat per la part reclamant. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
7. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA EN UN FORAT A LA PLAÇA DEL CUBILOT, EL DIA 2                                 
DE DESEMBRE DE 2017.  IMPORT SENSE ESPECIFICAR.                                              
NÚM. EXP. 000154/2017-REC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI XXXX contra aquest Ajuntament en data 5 de 
desembre de 2017. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
8. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
VEHICLE 1025 DKP CAUSATS PER LA GRUA MUNICIPAL,                               
EL DIA 17 DE GENER DE 2018.  IMPORT SENSE ESPECIFICAR.                            
NÚM.  EXP.000007/2018-REC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI XXXX contra aquest Ajuntament en data 17 de gener 
de 2018. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
9. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA AL CARRER FRANCESC MACIÀ, DAVANT DELS BOMBERS, EL 
DIA 21 DE DESEMBRE DE 2017.  IMPORT SENSE ESPECIFICAR.                                 
NÚM. EXP. 000012/2018-REC 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Tenir per desistida la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per la senyora amb DNI XXXX contra aquest Ajuntament en data 3 de gener de 2018. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
10. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. DESESTIMAR EL 

RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE RESOLUCIÓ 
DE DATA 31/10/2017, INCOAT A LA SOCIETAT TITULAR DEL CIF G-66044736 
PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 53.4 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME PER 
PERMETRE I/O TOLERAR I/O PROMOURE LA VENDA DE DROGUES.  NÚM. 
EXP. 000223/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: DESESTIMAR el recurs de reposició interposat contra l’Acord de data 
31/10/2017 per la societat titular del CIF G-66044736. 
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SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
11. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES PER LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 52 DE LA LLEI 13/2014, DE 30 OCTUBRE 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 14/10/2017.                                 
NÚM. EXP. 000664/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: ESTIMAR totalmentment les al·legacions presentades per persona titular del 
DNI XXXX. 
 
SEGON: ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
12. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 751-€, PER 
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 16.1 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER NO 
ATENDRE EL REQUERIMENT PROTOCOL MOSSEGADA GOS DEL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE PORTAR UN CERTIFICAT 
VETERINARI OFICIAL RELATIU ALS CINC GOSSOS DE LA SEVA 
PROPIETAT, PER AGRESSIÓ D’AQUESTS A UN ALTRE GOS I A UNA 
PERSONA,  EN DATA 23/01/2017. NÚM. EXP. 000610/2017-UES.  

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de set cents 
cinquanta un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
 
 
 
 



 

 
 

7 
 

NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS 
 
13. DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS 

DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ENTITAT FÚTBOL CLUB ATLÈTIC VNG 
PASÍFAE (PRÀCTICA DE LA MODALITAT ESPORTIVA DE FUTBOL 11).                    
NÚM. EXP. 44/2018/ePAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la Geltrú 
l’entitat FUTBOL CLUB ATLETIC VNG PASÍFAE amb el número 523. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 
 
14. DONAR D’ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS 

DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ASSOCIACIÓ AMICS DE L’ANXANETA (FAN 
ACTIVITATS VÀRIES PER A NENS I JOVES I EN FESTIUS ESPECIALS 
TAMBÉ PER A ADULTS). NÚM. EXP. 43/2018/ePAR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD  
 
“Primer.- Inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la Geltrú 
l’ASSOCIACIÓ AMICS DE L’ANXANETA amb el número 524. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada entitat.”. 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
RECURSOS HUMANS 
 
15. APROVAR EL NOMENAMENT DE FUNCIONARIS I FUNCIONÀRIES DE 

CARRERA.  NÚM. EXP. 214/2018/eRH 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER.- Nomenar funcionaris de carrera en el càrrec de Caporal de la Policia Local, 
de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, classe Policia Local, 
del grup C2, amb efectes 1 de març de 2018, al Sr. J. P. L., amb DNI XXXX, i al                        
Sr. H. S. C., amb DNI XXXX. Els funcionaris han superat el període de pràctiques de 3 
mesos previst a la base 9a de les bases específiques reguladores del concurs-oposició. 
Amb aquests nomenaments es dóna per finalitzat el procés selectiu de dues places de 
Caporal de la Policia Local de la convocatòria publicada al DOGC del 20 de juny de 
2017. 
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SEGON.- Nomenar funcionari de carrera en el càrrec d’Oficial, de l’Escala 
d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, del grup C2, amb efectes 1 de 
març de 2018, al Sr. J. C. V., amb DNI XXXX. El funcionari haurà de superar el període 
de pràctiques de 2 mesos previst a la base 7a de les bases específiques reguladores 
del concurs-oposició. 
 
TERCER.- Nomenar funcionària de carrera en el càrrec de Tècnica de grau mig, de 
l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica mitjana, del grup A2, amb efectes 
1 de març de 2018, a la Sra. M. del M. L. G., amb DNI XXXX. La funcionaria haurà de 
superar el període de pràctiques de 4 mesos previst a la base 7a de les bases 
específiques reguladores del concurs-oposició. 
 
QUART.- La viabilitat econòmica dels nomenaments està consignada en el Capítol I del 
pressupost municipal vigent i aquests estan prèviament fiscalitzats i explicats en l’acord 
de la Junta de Govern Local d’aprovació de les bases específiques de la convocatòria 
de cada plaça. 
 
CINQUÈ.- Notificar els nomenaments als interessats i interessades i publicar-ho al 
BOPB. 
 
SISÈ.- Els funcionaris i funcionàries de carrera prendran possessió del càrrec en el 
termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de la notificació del present acord.”. 
 
INTERVENCIÓ 
 
16. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚMERO F/2018/6.   NÚM. EXP. 17/2018/Eint. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2018/6  

  
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2018/6  

  
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”.  
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME 
 
17. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER L. LL. R.,                           
PER A  REFORMAR I AMPLIAR EL BADALOT EN COBERTA EN                         
L'EDIFICI UNIFAMILIAR DE PB+2PP+PCOB  A C. CORRALETS, 14.                                                   
NÚM. EXP. 001309/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  L. LL. R., per a  
REFORMAR I AMPLIAR EL BADALOT EN COBERTA EN L'EDIFICI UNIFAMILIAR 
DE PB+2PP+PCOB, a C. CORRALETS,   14, (Exp.001309/2017-OBR) d'acord amb 
la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat per la direcció 
facultativa i visat pel col·legi professional. 

2. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

3. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com 
a requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en 
el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar 
al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva 
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a 
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació 
de parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, 
la restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el 
Pla durant el transcurs de l’obra. 

4. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la 
via pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal 
sobre la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini 
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que 
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol 
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per 
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

5. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

6. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat 
edificable o d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar 
amb materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 

7. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies 
dels edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar 
integrats arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició 
arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 

8. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la 
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present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el 
propietari haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que 
ocasionalment s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte 
d’evacuació de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per 
damunt de la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final de 
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència 
de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data 
de la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció 
de l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se 
als divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus 
d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. 
Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període 
de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de 
Vilanova i la Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar 
els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
 
 
 
 



 

 
 

11 
 

18. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER R. V. I., PER A  
AMPLIAR HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP  A C. LLORERS,   
29.   NÚM .EXP. 001360/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  R. V. I., per a  AMPLIAR 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE PB+1PP, a C. LLORERS,   29, 
(Exp.001360/2017-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
9. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’AESA que s’incorpora en el present acord: 
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10. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. 
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11. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram separatiu l’edificació 
haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida d’aigües pluvials 
respecte de la residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la mateixa arqueta 
per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram. 

12. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant 
entre d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i 
visat pel col·legi professional. 

13. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

14. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com 
a requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en 
el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar 
al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva 
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a 
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació 
de parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, 
la restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el 
Pla durant el transcurs de l’obra. 

15. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la 
via pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal 
sobre la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini 
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que 
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol 
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per 
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

16. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

17. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat 
edificable o d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar 
amb materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 

18. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies 
dels edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar 
integrats arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició 
arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 

19. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la 
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
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CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
10. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

11. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el 
propietari haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que 
ocasionalment s’hagin pogut malmetre. 

12. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte 
d’evacuació de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per 
damunt de la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

13. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

14. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final de 
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència 
de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

15. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data 
de la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

16. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció 
de l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se 
als divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus 
d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. 
Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període 
de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de 
Vilanova i la Geltrú) 

17. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar 
els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

18. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
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19. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. APROVAR LA 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER N. L. G.,                          
PER A  FER REFORMA INTERIOR DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR                              
ENTRE MITGERES AMB REFORÇ ESTRUCTURAL I CANVI DISTRIBUCIÓ I 
CONSTRUIR UNA PISCINA A LA RBLA. SALVADOR SAMA, 35.                                    
NÚM. EXP.: 000185/2018-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  N. L. G., per a  FER 
REFORMA INTERIOR DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB 
REFORÇ ESTRUCTURAL I CANVI DISTRIBUCIÓ I CONSTRUIR UNA PISCINA, a 
RBLA. SALVADOR SAMA,   35, (Exp.000185/2018-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
1. La cota superior de la piscina estarà com a màxim a 0,60 m respecte la cota de 
carrer, pressa des del punt mig de la façana. 

2. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra  signat per la direcció facultativa 
i visat pel col·legi professional. 

3. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

4. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al 
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva 
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a 
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de 
parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la 
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el Pla 
durant el transcurs de l’obra. 

5. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la 
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i pot 
ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui 
també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la 
possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes 
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 

6. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 
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7. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials de 
façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn. 

8. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les 
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 

9. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la 
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils o 
penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que ocasionalment 
s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la part 
més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final de 
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència de 
primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus 
d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. 
Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de 
validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de 
Vilanova i la Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els 
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 
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9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”. 
 
20. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE A LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  LA RELACIÓ DE LLICÈNCIES APROVADES 
PER DECRET PER DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.           
NÚM. EXP. D180320. 

 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Sol·licitud presentada per XXXX, per tancar finestra d’accés a l’escala, treure marcs de 
fusta i posar finestra d’alumini, reparar parets i pintar menjador i canviar banyera per 
plat de dutxa dins dels àmbits de protecció del pla especial i catàleg històric artístic i de 
la carta de colors municipal, al C. Santa Anna, 13 02 (16/2018) 

2. Id. per XXXX, per reformar un habitatge unifamiliar entre mitgeres amb modificació de 
la façana, al C. Cuba, 15 (82/2018) 

3. Id. per XXXX, per legalitzar la reforma integral de l’habitatge, a la Rbla. Joan Baptista 
Pirelli, 78 01 01 (175/2018) 

4. Id. per COM. PROP. C. ESTUDIS, 27-29, per rehabilitar els cantells del balcó i les 
esquerdes en la part superior de la façana de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 
PB+2PP dins dels àmbits de protecció del pla especial i catàleg històric artístic i de la 
carta de colors municipal, al C. Estudis, 27 (174/2018) 

5. Id. per XXXX, per redistribuir l’habitatge de l’edifici plurifamiliar amb enderroc d’envans 
i el fals sostre,, canviar la fusteria exterior de les finestres de la façana dins dels àmbits 
de protecció del pla especial i catàleg històric artístic i de la carta de colors, al C. Sant 
Pere, 32 02 (186/2018) 

6. Id. per FUNDACIÓ CASA D’EMPARA, per fer distribució interior de l’oficina de la 
planta primera i dels pisos de planta segona i sotacoberta, al C. Llibertat, 28B 
(000206/2018) 

7. Id. per XXXX, per reparar elements comunitaris del terrat, porxo del badalot, teules i 
terrassa de planta segona en l’edifici plurifamiliar inclòs dins dels àmbits de protecció 
del pla especial i catàleg històric artístic i de la carta de colors municipal, al C. Santa 
Madrona, 40 (258/2018) 

8. Id. per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA, per obrir rasa de 13,62 x 0,4M per 
connexió de gas, a la Rbla. Principal, 3 (264/2018) 

9. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per ANNUNCIA PUBLICIDAD EXTERIOR, 
SL, per fer la instal·lació de dos tanques publicitàries, a la Av. Coll d’en Ferran, 34 
(1236/2017) 
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10. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, 
SA, per obrir rasa de 0,8 x 0,4 M per connexió de gas, al C. Fes, 15 (238/2018) 

11. Deixar en suspens la sol·licitud presentada per GAS NAUTRAL CATALUNYA SDG, 
SA, per obrir rasa de 2,6 x 0,4M per connexió de gas, al C. Gavines, 23 (237/2018) 

Deixar en suspens la sol·licitud presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA, 
per obrir rasa de 1,3 x 0,4M per connexió de gas, al C. Ferrer i Vidal, 22 (265/2018) 
 
21. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. DONAR COMPTE A LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RELACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES 
I DECLARACIONS RESPONSABLES PRESENTADES PER L’INTERESSAT. 
NÚM. EXP. CP180320. 

OBRES   
 
Obres menors 

1. Comunicació presentada per XXXX, per reformar bany i cuina de l’habitatge, al C. 
Forn del Vidre, 20 03 02 (12/2018) 

2. Id. per XXXX, per canviar la vidriera del menjador, al C. del Gas, 16 02 03 (46/2018) 

3. Id. per XXXX, per pintar la façana de l’edifici entre mitgeres, a la Rbla. Joan Baptista 
Pirelli, 52 (204/2018) 

4. Id. per XXXX, per treure el fals sostre i comprovar les instal·lacions, al C. Salut, 6 
(251/2018) 

 
 
Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 

22. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS.IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 3.003-€, PER 
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27, 31.3 I 5.2 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, 
PER TINENÇA D’UN GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA, PER LA SEVA 
CONDUCCIÓ PER LA VIA PÚBLICA DESLLIGAT I SENSE MORRIÓ I PER NO 
TENIR EL ANIMAL EN LES INSTAL·LACIONS NI CONDICIONS ADEQUADES, 
 EN DATA 14/04/2017. NÚM. EXP. 000537/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de mil 
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cinc cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de mil set 
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal 
de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 5.2 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de tres 
mil tres euros (3.003 €). 
 
QUART: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
23. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 2252-€, PER 
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER 
TINENÇA D’UN GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA, I LA SEVA CONDUCCIÓ 
PER LA VIA PÚBLICA SOLT, AMB UNA CORRETJA DE MÉS DE 2 METRES I 
SENSE MORRIÓ, EN DATA 26/04/2017.  NÚM. EXP. 000588/2017-UES.  

  

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de mil cinc 
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions impsades ascendeix a la quantitat de dos 
mil dos cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
QUART: REQUERIR la persona titular del DNI XXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
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24. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. DESESTIMAR EL 
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE RESOLUCIÓ 
DE DATA 09/02/2016 A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, PER 
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER 
TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I LA SEVA CONDUCCIÓ 
PER LA VIA PÚBLICA SOLT I SENSE MORRIÓ. NÚM. EXP. 000050/2015-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: DESESTIMAR el recurs de reposició interposat contra l’Acord de data 
09/02/2016 per la persona titular del DNI XXXX per extemporaneïtat en la presentació 
del recurs, d’acord amb els motius exposats a la part expositiva del present Acord. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
25. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. DESESTIMAR EL 

RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE RESOLUCIÓ 
DE DATA 20/09/2016, INCOAT A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX PER 
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.4 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS PER 
TINENÇA DE GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I NO TENIR ADEQUADES 
LES INSTAL·LACIONS QUE L’ALBERGUEN NI COMPLIR LES MESURES DE 
SEGURETAT. NÚM. EXP. 000032/2016-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER: DESESTIMAR el recurs de reposició interposat contra l’Acord de data 
20/09/2016 per la persona titular del DNI XXXX. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.20 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental. 
 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                                       Josep Gomariz Meseguer 
 
 


