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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         

DE 06 DE MARÇ DE 2018 
 
Acta núm. 09 
 
Assistents: 

    
 NEUS LLOVERAS I MASSANA 

JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
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), la 
Sra. ROSA LUCAS BIZARRO (Secretaria) 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 27 DE 

FEBRER DE 2018. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer 
de 2018 
 

2. CONTRACTACIÓ. APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
DE MANTENIMENT DE LES APLICACIONS TAO DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.  NÚM. EXP. 000001/2016-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 de gener de 
2018 al 31 de desembre de 2018) per un import anual de 40.619,26,- €  més el 21% 
d’IVA que fan un total 49.149,30,- €. (QUARANTA-NOU MIL CENT QUARANTA-NOU 
EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS D’EURO). 
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La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 21.9204.21602 (o equivalent) de 
l’exercici 2018 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 l’empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU, amb 
domicili al carrer Sancho d’Àvila, 110-130, 08018 Barcelona, i CIF A-81608077. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”. 

 

 
3. CONTRACTACIÓ. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 

OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME 
DE LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ.                                          
NÚM. EXP. 000001/2018-CONT. 

 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre, l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert subjecte 
a regulació harmonitzada, i el plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a 
la contractació del servei de vigilància, salvament i socorrisme de les platges de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada 
d’acord amb els articles 157 a 161 del TRLCSP,  per un període de dos anys amb dues 
pròrrogues d’un any cadascuna d’elles, amb un pressupost base de licitació anual de 
DOS-CENTS CATORZE MIL EUROS (214.000,00.- €), que aplicant el 21% d’IVA, de 
QUARANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS (44.940,00€), resulta un 
import total de DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS 
(258.940,00.- €) 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 53.1711.2270100  del pressupost vigent i a les 
diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la 
durada del contracte. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i concordants 
del TRLCSP.”. 
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4. SERVEIS JURÍDICS. APROVAR LA COMPAREIXENÇA I DESIGNA DE LA  
LLETRADA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 139/2017-B QUE TRAMITA EL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 7 DE BARCELONA, 
INTERPOSAT PER CANOPACK TECHNOLOGIES S.L. CONTRA LA 
RESOLUCIÓ DE 10/02/2017. NÚM. EXP. 000091/2017-SEC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:  
 
“Primer. Comparèixer davant del Jutjat contenciós administratiu número 7 de 
Barcelona en qualitat d’administració demandada, en el recurs ordinari 139/2017-B 
interposat per Canopack Technologies S.L. per quantia indeterminada. 
 
Segon. Designar a MILÀ ADVOCATS SLP (el lletrat, Sr. M. À. P. H.) per a que 
assumeixi la representació i la defensa jurídica de l’Ajuntament en l’ esmentat procés. 
Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulterior recursos o impugnacions que 
contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin imposar. 
 
Tercer.  Designar al 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 Urbanisme número 07.9203.2279901, atendrà als següents criteris un cop es 
determini la quantia del procediment. La quantia del procediment serà 1.050€, més el 
21% d’IVA, 220,5€, que fan un total de 1.270,5 €. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el present Acord al lletrat i procurador designats a l’acord Segon i 
Tercer anteriors, així com al Responsable d’Urbanisme, Sr. Tomàs Bonilla, 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.”. 
 
5. SERVEIS JURÍDICS. ACORDAR  L’EMPADRONAMENT DEL SR. O. M. AL 

CARRER OLÈRDOLA, 31, 6-2 (EXP. 000214/2016-EST).                                          
NÚM. EXP. 000125/2017-SEC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Primer.- Revocar i deixar sense efecte les resolucions municipals de dates 8 de 
novembre de 2016 i 4 d’abril de 2017, denegant l’empadronament al Sr. O. M. en el 
domicili del carrer d’Olèrdola, 31, 6è, 2ª de Vilanova i la Geltrú. 
 
Segon.- Resoldre, en el seu lloc la inscripció del Sr. O. M. en l’anterior adreça del padró 
des del 12 de juliol de 2016. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a tots els interessats en el procediment, 
particularment al propietari de l’immoble, Sr. A. C. D.. 
 
Quart.- Comunicar aquesta resolució a l’advocat i al procurador municipals en la causa 
contenciosa administrativa que s’està ventilant davant del Jutjat del Contenciós 
Administratiu número 6 dels de Barcelona,  a instància de l’actora, Sr. O. M., per tal que, 
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havent-se produït la satisfacció extraprocessal de l’acció, es procedeixi a posar fi al plet 
que s’està substanciant sota el número de recurs 94/2017, lletra f). 
 
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució al Jutjat del Contenciós Administratiu número 6 
dels de Barcelona per tal que, havent-se produït la satisfacció extraprocessal de l’acció, 
es procedeixi a posar fi al plet que s’està substanciant sota el número de recurs 
94/2017, lletra f). 
 
Sisè.- Comunicar aqueixa resolució municipal al Síndic de Greuges de Catalunya.”. 
 
6. DONAR COMPTE I EXECUTAR LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA QUE RESOL L’APEL·LACIÓ INTERPOSADA 
PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ CONTRA LA SENTÈNCIA 
DE 29/6/16 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 9 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT D’IMPUGNACIÓ D’IMPOST 
D’INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS URBANS.   CAIXABANK .  
NÚM. EXP. 000190/2016-SEC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER.- RECONÈIXER EL DRET de Caixabanc SA, Caja Laboral Popular 
Cooperativa Crédito y Bancantabria Inversiones SA EFC, AL COBRAMENT EN 
CONCEPTE D’EXECUCIÓ DEFINITIVA DE SENTÈNCIA per les quantitats 
indegudament ingressades en concepte d’Autoliquidacions de l’Impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per un import total de 3367,71 (tres-mil 
tres-cents seixanta set euros amb setanta-un cèntims d’euro). Aquest import es pagarà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 90.0110.35200 Interessos de demora del 
pressupost vigent. 
 
SEGON. CONSIGNAR A LA SALA DEL CONTENCIOS ADMINISTRATIU DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ PRIMERA) la 
quantitat de 3367,71 (tres-mil tres-cents seixanta set euros amb setanta-un cèntims 
d’euro). Aquest import es pagarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 90.0110.35200 
Interessos de demora, del pressupost vigent. 
La consigna es durà a terme al compte bancari del Banc Santander número ES55 
0049 3569 9200 0500 1274 i número de consignació 0533 0000 85 019016. 
Tot això, en compliment de la Sentència 178, de 27 de febrer de 2017. 
 
TERCER. Comunicar aquesta resolució a la Sala del Contenciós Administratiu 
del Tribunal Superior de Justícia i als departaments d’Intervenció i Tresoreria 
d’aquest Ajuntament.”. 
 
7. DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 10/2018  DICTADA PEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 10 DE BARCELONA,                                    
EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 150/17 G.    AUTOS CIBELES, SCM.                 
NÚM. EXP. 000116/2017-SEC. 

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de l’auto recaigut en el següent procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 10 DE 

BARCELONA. 
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Núm. procediment :   Abreujat núm. 150/2017 G 
 
Núm. i data interlocutòria: Núm. 10/2018, de 18 de gener de 2018 
 
Part actora :    AUTOS CIBELES, SCM 
 
Part demandada :   AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:     D. M. C. 
 
Objecte del procediment :  Resolució de 11/11/2016, de l’expedient 1600012401, que 

acorda imposar a l’entitat recurrent una sanció de multa en 
matèria de trànsit per no identificar el conductor del vehicle en 
el moment de la infracció. 

 
Decisió :  DECLARAR DESISTIT el present recurs contenciós 

administratiu. 
Es pot interposar recurs d’apel·lació. 
Es condemna a costes a la part demandant a un màxim de 100 
euros. 

 
Acords:  1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme. 
 
8. DONAR COMPTE DEL DECRET 53/2017  DICTAT QUE RESOL PER ACORD 

EXTRAJUDICIAL EL PROCEDIMENT ABREUJAT 196/2017 F2.  MAPFRE, SA I 
A. C. M.  (000001/2016-REC).  NÚM. EXP. 000157/2017-SEC . 

 
Es dona compte a la Junta de Govern Local de l’auto recaigut en el següent procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 17 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 196/2017 F2 
 
Data interlocutòria:  10 d’octubre de 2017 
 
Part actora  : MAPFRE SA I A. C. M. 
 
Part demandada  :                    AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                     J.S. i V. 
 
Objecte del procediment :      Resolució desestimatòria per silenci administratiu de la 

reclamació per responsabilitat patrimonial, on es demanaven les 
quantitats de 671.89 i 150 euros. 

 
Decisió  :  DECLARAR ACABAT el present recurs contenciós-administratiu i 

arxivar les actuacions. 
  

Es pot interposar recurs de revisió. 
No hi ha especial condemna a costes. 

 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme. 
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9. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT DE 1ª 
INSTÀNCIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN EL PROCEDIMENT DE JUDICI 
VERBAL 741/2017 SECCIÓ L.  OKDIARIO I DOSMILPALABRAS, SL.                                    
NÚM. EXP. 9/2018-eSEC.  

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚMERO 1 DE VILANOVA I 

LA GELTRÚ. 
 
Núm. procediment  :   JUDICI VERBAL (ddret de rectificació) 741/2018-L 
 
Núm. i data sentència:              6/2018 de 22 de gener de 2018 
  
Part actora  : Alcaldessa de Vilanova i la Geltru  
 
Part demandada  :  OKDIARIO Y DOSMILPALBRAS, SL. 
 
Lletrat:                                    Carles Ballester Burguet  
 
Objecte del procediment :      L'exercici del dret de Rectificació reconegut a la Llei Orgànica 

2/1984 de 26 de maig que reconeix el dret de totat persona 
natural o jurídica a rectificar la informació difosa per qualsevol 
mitjà de comunicació social, de fets que l'aludeixin, els considerin 
inexactes i que la seva divulgació pugui causar-li perjudici. 
Contra la publicació a l'OKDIARIO de l'article titulat “La gestión 
de Lloveras en Vilanova”. 

 
Decisió  :  ESTIMA INTEGRAMENT la demanda interposada per 

l'Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú contra el director del Diario 
digital “OKDIARIO” i contra l'editor de DOS MIL PALABRAS, S.L. 

  
 CONDEMNA als demandats a que publiquin íntegrament la 

rectificació de la informació publicada en el seu diari digital en 
data 5/12/2017 en l'article titulat “La gestión de Lloveras en 
Vilanova” en el sentit que: 

 1r L'informe de la Sindicatura de comptes no va assenyalar cap 
irregularitat, sinó que únicament observacions i recomanacions. 

 
 2n Qui va adjudicar els 741.480 euros va ser l'Ajuntament a 

través del Ple i de la Junta de govern, no l'Alcaldessa. 
  
 

Aquesta rectificació ha de fer-se dintre dels tres dies següents, 
comptats des de la notificació de la sentència, amb rellevància 
similar a aquella en que es va publicar la informació que es 
rectifica sense comentaris ni afegits. 

 IMPOSA les costes als demandats 
 
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma, contra ella es pot interposar 

recurs ordinari d’apel·lació davant l'Audiència Provincial de 
Barcelona, que s'haurà d'interposar davant del jutjat de Vilanova 
en el termini de vint dies a partir de la notificació de la sentència.  

 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme. 
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10. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR EL RECURS DE 
REPOSICIÓ SOBRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS OCASIONATS PEL CORREFOC DE FESTA MAJOR, EN DATA 29 
DE JULIOL DE 2016, ALS VIDRES DE LA BOTIGA   DEL CARRER 
ESCOLAPIS,15.  IMPORT 3568.29 EUROS.   NÚM. EXP. 000107/2016-REC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat per MAK INTERDECO, S.L. 
contra la resolució de data 31 de gener de 2017. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
11. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR EL RECURS DE 

REPOSICIÓ SOBRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS AL SEU HABITATGE PER LA PROJECCIÓ D’AIGUA BRUTA 
QUE S’EMBASSA A LES RODERES DEL PAVIMENT  DEL CARRER ESTUDIS, 
26.  IMPORT 3388 EUROS. NÚM. EXP. 000131/2016-REC. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Declarar inadmissible per extemporani el recurs de reposició presentat pel 
senyor amb DNI XXXX contra la resolució desestimatòria per desistiment de 28 de març 
de 2017. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
12. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DESESTIMAR EL RECURS DE 

REPOSICIÓ SOBRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA PRINCIPAL AMB CARRER 
TETUÁN, PEL MAL ESTAT DEL PAVIMENT, EL DIA   30 DE SETEMBRE DE 
2016.  IMPORT SENSE DETERMINAR.   NÚM. EXP. 000137/2016-REC. 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat per la senyora amb DNI XXXX 
contra la resolució desestimatòria per desistiment de 18 de gener de 2017. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada.”. 
 
13. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
MOLÈSTIES CAUSADES PEL VIDA FESTIVAL EN LA SEVA EDICIÓ DEL 
2015.  IMPORT 3000 EUROS. NÚM.  EXP. 000078/2017-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 pels senyors amb DNI XXXX i XXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, en no haver aportat la documentació requerida. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada”..              
                                                                                
14. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A UN 
PANTALÓ I UN ABRIC PER NO ESTAR SENYALITZAT UN BANC PÚBLIC 
ACABAT DE PINTAR A LA PLAÇA DE LA VILA, EL DIA 3 DE MARÇ DE 
2017.  IMPORT 42.35 EUROS.  NÚM. EXP. 00027/2017-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 9 de març de 2017 per 
no haver aportat la documentació requerida en el termini previst. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
15. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
JULIOL DE 2017.  IMPORT 1090.22 EUROS.  NÚM. EXP. 000005/2018-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 l’advocada Sra. Y. V. M., en representació de la senyora amb DNI XXXX contra 
aquest Ajuntament en data 19 de gener de 2018 per no haver presentat la 
documentació requerida en el termini atorgat. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada.”. 
 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
16. JOVENTUT. APROVAR LES NORMES REGULADORES DELS CONVENIS DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LES 
ENTITATS ORGANITZADORES DE LES ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL 
LLEURE A L’ESTIU DESTINADES ALS INFANTS I JOVES.                             
NÚM. EXP. 8/2018/ESUB. 

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

“PRIMER. Aprovar les “Normes reguladores dels convenis de col·laboració entre les 
entitats organitzadores de les activitats d’educació en el lleure a l’estiu destinades als 
infants i joves i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.” (s’adjunta document). 

SEGON. Disposar la seva publicació al Tauler d’Edictes de la corporació, a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i fer difusió mitjançant aquells mitjans 
electrònics que es cregui oportú a totes les entitats de Vilanova i la Geltrú que puguin 
estar interessades en signar aquests convenis de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per tal que puguin presentar la seva sol·licitud durant el termini de 
10 dies i, en tot cas, sempre abans del dia 2 d’abril de 2018. 

TERCER. Aquestes normes reguladores seran d’aplicació anualment fins que hi hagi 
alguna modificació.”. 

 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
INTERVENCIÓ 
 
17. RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚMERO 

F/2017/45 - F/2018/4. NÚM. EXP. 14/2018/eINT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2017/45 F/2018/4  

  
SEGON. Comptabilitzar la relació de factures número F/2017/45 F/2018/4  

  
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses.”. 
 
18. COMPRES I SERVEIS GENERALS. APROVAR L’ADQUISICIÓ DE TRES 

EQUIPS MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ 
DE COMPRA DESTINATS A LA POLICIA LOCAL I AL DEPARTAMENT 
D’ESPORTS.   NÚM. EXP.000041/2017-COM. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Encarregar a la UTE RICOH ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA SL. el subministrament de TRES equips multifunció en la modalitat 
d’arrendament sense opció de compra, segons el detall següent: 
 
LOT 19 
Multifunció B/N A3 departamental 
 
Model: MP2553SP 
Preu lloguer: 42,69€/mes sense IVA 
Preu pàgina b/n: 0,0066€ 



 

 
 

10 
 

 

 
 
La partida de càrrec és: 33.3400.2200000. Despeses oficina i menors. 
 
LOT 17 
Multifunció b/n DIN A4 per a grups de treball reduïts 
 
Model: MP301SP 
Preu lloguer: 21,15€/mes sense IVA 
Preu pàgina b/n: 0,0067€ 
 

 
 
La partida de càrrec és: 05.1320.2219900. Manteniment i subministraments 
 
LOT 21: Multifunció b/n A3 d’alt rendiment 
 
Model: MP4002SP 
Preu lloguer: 76,04€/mes sense IVA 
Preu pàgina b/n: 0,0054€ 
 
Unitat de fax: 12,59€/mes sense IVA 
 

 
 
La partida de càrrec és: 05.1320.2219900. Manteniment i subministraments 
 
La durada de l’arrendament sense opció de compra és de 4 anys -48 mesos- i la 
previsió de data d’inici és a 01 de març de 2018 
 
SEGON. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom i representació d’aquesta corporació, 
pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del 
present acord. 
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TERCER. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a la UTE RICOH 
ESPAÑA SLU – SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL.”. 
 
TRESORERIA 
 
19. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ D’AJUTS PEL PAGAMENT 

DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (EXPLOTACIONS AGRÀRIES).  
NÚM. EXP. 000151/2018-GES 

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

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 3.408,96 Euros, per ajuts al pagament 
de l’Impost sobre Béns Immobles (Explotacions agràries)  previstos a l’apartat 
B).a).1 de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en 
els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 
2016 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 23 de desembre de 2016, i 
segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 
2017: 

Nom NIF Import 
Subvenció 

D. R., A. XXXX 3.408,96 
 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 del 
Pressupost municipal de 2017. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques (IRPF). 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
20. GESTIÓ TRIBUTARIA. APROVAR LA  CONCESSIÓ D’AJUTS PEL PAGAMENT 

DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (FAMÍLIES NOMBROSES O 
MONOPARENTALS EN RÈGIM DE LLOGUER).  NÚM. EXP. 000152/2018-GES. 

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

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 275,66 Euros, per ajuts al pagament de 
l’Impost sobre Béns Immobles (famílies nombroses o monoparentals en règim de 
lloguer) previstos a l’apartat A).b) de la Base Cinquena de les Bases per a la 
concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 2016 i publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de 23 de desembre de 2016, i segons la Convocatòria publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 2017: 
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Nom NIF Import 
Subvenció 

L. L., M. A. XXXX 275,66 
 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 del 
Pressupost municipal de 2017. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques (IRPF). 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
21. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ D’AJUTS PEL PAGAMENT 

DE   L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (NIVELL DE RENDA).                                                
NÚM. EXP.  000153/2018-GES. 

 

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

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 7.732,68 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (nivell de renda) previstos a l’apartat A).a) 
de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs 
municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 2016 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 23 de desembre de 2016, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 2017: 

Nom NIF 
Import 

Subvenció 
A. C., J. XXXX 82,79 
A. O., J. A. XXXX 93,15 
A. G., R. XXXX 270,38 
A. R., M. XXXX 115,45 
A. B., E. XXXX 101,43 
A. M., E. XXXX 233,91 
A. O., R. XXXX 47,70 
A. P., J. XXXX 236,08 
B. M., A. XXXX 87,40 
B. A., D. XXXX 81,23 
B. B., M C. XXXX 47,87 
B. S., A. XXXX 46,32 
B. B., M. C. XXXX 104,76 
B.D., M. T. XXXX 75,26 
G.C., M.C. XXXX 70,11 
C. T., J. XXXX 70,76 
C. M., A. XXXX 48,62 
C. N., F. XXXX 56,51 
C. M., M. XXXX 253,17 
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C. P., M A. XXXX 100,24 
C. S., F. XXXX 300,00 
C. D., T. XXXX 38,13 
C. M., M.C. XXXX 113,93 
C. T., S. XXXX 103,23 
C. Z., A. XXXX 74,61 
C. V., A. XXXX 67,92 
C. C., S. XXXX 65,46 
C. F., J. XXXX 41,22 
C. A., M. XXXX 78,15 
E. G., M. A. XXXX 123,28 
E. J., M. XXXX 68,18 
E.B., M. I. XXXX 80,04 
E. J., M. XXXX 107,17 
S. G., A. XXXX 185,97 
F. B., D. XXXX 52,25 
F. T., A. XXXX 81,15 
F. L., A. XXXX 38,66 
F. L., G. XXXX 300,00 
G. A., F. J. XXXX 130,48 
G. F., R. XXXX 59,09 
G. M., L. XXXX 62,69 
G. V., M. XXXX 298,53 
G. P., P. XXXX 39,11 
G. C., A. XXXX 54,92 
H. F., E. XXXX 195,70 
H. G., M.C. XXXX 266,97 
J. C., D. F. XXXX 258,77 
J. G., A. XXXX 78,18 
LL. B., M. L. XXXX 62,40 
L. D., F. XXXX 79,54 
L. I.M. L. XXXX 221,27 
L.P., C. XXXX 151,12 
M. M., E. XXXX 85,34 
M. M., A. M. XXXX 80,59 
M. G., R. A. XXXX 168,74 
Q. M., A. XXXX 116,28 
R. M., J. XXXX 110,66 
S. B., M. XXXX 53,38 
S. F., M. XXXX 108,48 
S. G., A. XXXX 73,64 
S. A., Z. XXXX 69,88 
S. S., D. XXXX 166,73 
T. L., A. M. XXXX 75,42 
T. R, M. D. XXXX 116,58 
V. B., A. XXXX 106,20 
V. G., M. R. XXXX 59,42 
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V. M., J. XXXX 76,44 
V. F., M. XXXX 163,64 

TOTALS 68 7.732,68 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 del Pressupost 
municipal de 2017. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques (IRPF). 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
22. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ D’AJUTS PEL PAGAMENT 

DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (ATURATS 
LLARGA DURADA). NÚM. EXP. 000154/2018-GES. 

 

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

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 656,30 Euros, per ajuts al pagament de 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (aturats de llarga durada) de l’exercici 
2017, previst a l’apartat A).c) de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió 
d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en 
data 27 d’octubre de 2016 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 23 de 
desembre de 2016, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de 6 de juny de 2017: 

Nom NIF 
Import 

Subvenció 
A. O., J. A. XXXX 34,08 
A. B., F. J. XXXX 71,94 
C. N., F. XXXX 42,28 
C. M., M. XXXX 71,94 
D. A., M. XXXX 71,94 
M. S., M. M. XXXX 71,94 
M. M., F. J. XXXX 4,42 
O. B., J. XXXX 71,94 
P. V., C. J. XXXX 71,94 
P. C., J. XXXX 71,94 
C. A., M.P. XXXX 71,94 

TOTALS 11 656,30 

 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 del  Pressupost 
municipal de 2017. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques (IRPF). 
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3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

23. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ D’AJUTS PEL PAGAMENT 
DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (VEHICLES 
ELÈCTRICS,  BIMODALS O QUE UTILITZIN COMBUSTIBLES ALTERNATIUS).  
NÚM. EXP. 000159/2018-GES. 

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

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 109.96 Euros, per ajuts al pagament de 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (vehicles elèctrics, bimodals o que 
utilitzin combustibles alternatius) de l’exercici 2017, previst a l’apartat B).c) de la 
Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs 
municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 2016 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 23 de desembre de 2016, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 2017: 

Nom NIF Matrícula Import 
Subvenció 

A. C., M. XXXX 5869-HGP 35,97 
P.,R. G. XXXX 4901JLZ 56,00 
T.G., P. XXXX 5984-KCJ 17,99 

Expedients 3  109,96 

 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 del 
Pressupost municipal de 2017. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques (IRPF). 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

24. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ D’AJUTS PEL PAGAMENT 
DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES (LLOGATERS).                        
NÚM. EXP. 000160/2018-GES. 

 

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

1. Concedir els ajuts següents per un total de 2.312,61 Euros, per ajuts al pagament 
de la Taxa d’escombraries domiciliàries (llogaters) previstos a l’apartat B).g).1 de la 
Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs 
municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 2016 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 23 de desembre de 2016, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 2017: 

 

 



 

 
 

16 
 

Nom NIF 
Import 

Subvenció 
A.C., A. XXXX 98,20 
B. G., M D. XXXX 93,29 
B. R., S. XXXX 98,20 
C. N., J. XXXX 98,20 
CH. D., D. XXXX 93,29 
E. H. A., M. XXXX 93,29 
E. R. Z., M. XXXX 98,20 
F. P., B. XXXX 98,20 
G. F., N. XXXX 93,29 
LL. G., M. N. XXXX 93,29 
LL. V., M. XXXX 98,20 
L. L., M. A. XXXX 98,20 
M. G., S. XXXX 98,20 
M. C., J. XXXX 93,29 
R. R., M. R. XXXX 93,29 
M. E., S. XXXX 98,20 
P. G., V. XXXX 98,20 
R. G., J. XXXX 98,20 
S. R., M. A. XXXX 93,29 
S. A., F. Y. XXXX 98,20 
S. R., C. XXXX 98,20 
S. V., S. XXXX 98,20 
T. G., M. B. XXXX 98,20 
Y., L. XXXX 93,29 

TOTALS 24 2.312,61 

 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 del Pressupost 
municipal de 2017. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques (IRPF). 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 

25. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. APROVAR LA CONCESSIÓ AJUTS PEL PAGAMENT 
DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES (LLOGATERS PUNT NET).                                 
NÚM. EXP. 000161/2018-GES. 

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

“1. Concedir els ajuts següents per un total de 78,60 Euros, per ajuts al pagament de 
la Taxa d’escombraries domiciliàries (llogaters Punt Net) previstos a l’apartat B).g).2 
de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els 
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tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 27 d’octubre de 2016 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 23 de desembre de 2016, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de juny de 2017: 

Nom NIF 
Import 

Subvenció 

C. G., I. 47630208Z 39,30 

D.R.F., J. A. 52425837M 39,30 

Expedients 2 78,60 

 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 del Pressupost 
municipal de 2017. 

2. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques (IRPF). 

3. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.”. 

 
SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA 
 
26. APROVAR I HOMOLOGAR EL PLA D’AUTOPROTECCIÓ CORRESPONENT 

AL PAVELLÓ MUNICIPAL “LES CASERNES”. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“Aprovar i homologar el Pla d’Autoprotecció corresponent al PAVELLÓ MUNICIPAL 
“LES CASERNES”.”. 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 

 
URBANISME 
 
27. LLLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL NIE  XXXX TITULAR DEL BAR ALEX, LA SANCIÓ 
DE MULTA DE 1.501 EUROS PER INCOMPLIMENT DEL HORARI REDUÏT DE 
TANCAMENT. NÚM. EXP.: 000473/2017-UES. 

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

 
“PRIMER. IMPOSAR a IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXX, com a titular de 
activitat de bar anomenat “BAR ALEX”,  situat al carrer Dr. Fleming, 32, d’aquesta 
localitat,  una sanció de 1.501 euros, com a responsable de la infracció pels fets que es 
declaren provats a la present proposta de resolució, concretament incompliment horari 
reduït de tancament de l’establiment, establer mitjançant decret d’alcaldia de 7 de juny 
de 2015.  
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SEGON.   REQUERIR a  la persona titular del NIE XXXX, com a titular de activitat de 
Bar  anomenat “BAR ALEX”,  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.”.   
 
28. LLLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS IMPOSAR  A LA 

PERSONA TITULAR DEL NIE XXXX, TITULAR DEL BAR RESTAURANT “BAR 
MEDIEVO IL CAPO”, LA SANCIÓ DE MULTA DE 1501 EUROS,                    
PER INCOMPLIMENT DE L’HORARI DE TANCAMENT.                                                  
NÚM. EXP. 000406/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXX, com a titular de activitat de Bar 
restaurant anomenat “BAR MEDIEVO IL CAPO”,  situat al carrer Joan LLaverias, núm. 
9, d’aquesta localitat, una sanció de 1501 euros, com a responsable de la infracció pels 
fets que es declaren provats a la present proposta de resolució, concretament va 
incomplir  l’horari de tancament.    
 
SEGON.-   REQUERIR a la persona titular del NIE XXXX, com a titular de activitat de 
Bar restaurant anomenat “BAR MEDIEVO IL CAPO”,  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.-  COMUNICAR a la persona titular del NIE  XXXX,  que de conformitat amb 
l’article 85 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, quan els presumptes infractors reconeguin la seva 
responsabilitat, l’òrgan competent per a resoldre el procediment aplicarà reduccions 
del 20% sobre l’import de la sanció proposada de 1501 euros, la seva efectivitat 
estarà condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via 
administrativa contra la sanció.” Així mateix, si es procedeix a fer efectiva de forma 
integra la sanció imposada en el termini de 15 dies des del moment en que es 
notifiqui la present resolució, aquesta podrà ser reduïda en un altre 20%” 
 
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”.  
 
 
 
 
 



 

 
 

19 
 

29. LLLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS ARXIVAR L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR INCOAT A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX,  PER 
HAVER EFECTUAT LA RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSICA O JURÍDICA 
ALTERADA, DE LA FAÇANA A LA PUJADA DEL CINTO, NÚM. 3, AIXÍ COM 
L’ABONAMENT VOLUNTARI DE LA SANCIÓ.  NÚM. EXP. 000010/2017-DIS. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.  IMPOSAR al senyor A. M. H. una sanció per un import de CENT 
SEIXANTA-TRES EUROS (163 €), per l’execució d’obres de reparació de  la façana 
ubicada a la Pujada del Cinto, núm. 3 sense disposar de títol administratiu habilitant, per 
restauració voluntària de la realitat física o jurídica alterada i aplicació de la reducció del 
80% de la quantia de la sanció pertinent. 
 
SEGON. Tenir per efectuat el pagament de l’esmentada sanció, segons liquidació AU-
202482870-0. 
 
En virtut de l’apartat 3r de l’art. 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’efectivitat de la reducció sobre 
l’import de la sanció comporta el desistiment i renúncia a qualsevol acció o recurs en via 
administrativa contra l’assenyalada sanció.  
 
TERCER.  Donar per finalitzat i procedir a l’ARXIU de l’expedient 000010/2017-DIS,  
en aplicació de l’article 85.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, a la vista de la restitució de l’ordre 
jurídic vulnerat consistent en la legalització de les obres realitzades, així com del 
pagament voluntari per part del presumpte responsable de la sanció pertinent. 
 
QUART. Notificar al Sr.  A. M. H., amb DNI XXXX, el present acord, amb expressió dels 
recursos que siguin escaients.”.  
 
30. LLLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS ARXIVAR L’EXPEDIENT 

SANCIONADOR INCOAT A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX,  PER 
HAVER EFECTUAT LA RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSICA O JURÍDICA 
ALTERADA, DE LA DE REFORMA I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L’EDIFICI 
DE PLANTA BAIXA I 3 PLANTES PIS A LA    PL. SOLER I GUSTEMS, 4,                  
AIXÍ COM L’ABONAMENT VOLUNTARI DE LA SANCIÓ.                                                
NÚM. EXP. 000002/2017-DIS. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la senyora N. F. D. una sanció per un import de SIS-CENTS 
EUROS (600 €), per l’execució d’una reforma i rehabilitació integral de l’edifici de planta 
baixa i 3 plantes pis, emplaçat a plaça Soler i Gustems, 4, d’aquesta localitat, que no 
s’adaptaven a les comunicacions prèvies sol·licitades, per restauració voluntària de la 
realitat física o jurídica alterada i aplicació de la reducció del 80% de la quantia de la 
sanció pertinent. 
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SEGON. Tenir per efectuat el pagament de l’esmentada sanció, segons liquidació                 
AU-202484818-37. 
 
En virtut de l’apartat 3r de l’art. 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’efectivitat de la reducció sobre 
l’import de la sanció comporta el desistiment i renúncia a qualsevol acció o recurs en via 
administrativa contra l’assenyalada sanció. 
 
TERCER. Donar per finalitzat i procedir a l’ARXIU de l’expedient 000002/2017-DIS, 
en aplicació de l’article 85.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, a la vista de la restitució de l’ordre 
jurídic vulnerat consistent en la legalització de les obres realitzades, així com del 
pagament voluntari per part del presumpte responsable de la sanció pertinent. 
 
QUART. NOTIFICAR a la senyora N. F. D., amb DNI XXXX, el present acord, amb 
expressió dels recursos que siguin escaient.”. 
 
31. LLLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS ARXIVAR L’EXPEDIENT 

SANCIONADOR INCOAT A ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL, AMB NIF 
A08169526 PER HAVER EFECTUAT LA RESTAURACIÓ DE LA REALITAT 
FÍSICA O JURÍDICA ALTERADA, DE LES OBRES DE REFORMA, 
REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LOCAL COMERCIAL EMPLAÇAT A                    
L’AV. FRANCESC MACIÀ, 4 BXS, AIXÍ COM L’ABONAMENT VOLUNTARI DE 
LA SANCIÓ.  NÚM. EXP. 000043/2017-DIS. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL una sanció per un import 
de SIS-CENTS EUROS (600 €), per la reforma i rehabilitació integral del local ubicat a 
l’avinguda Francesc Macià, 4 bxs, d’aquesta localitat, sense disposar de titulo 
administratiu habilitant, per restauració voluntària de la realitat física o jurídica alterada i 
aplicació de la reducció de 80% de la quantia de la sanció pertinent. 
 
SEGON. Tenir per efectuat el pagament de l’esmentada sanció, segons liquidació AU-
202484262. 
En virtut de l’apartat 3r de l’art. 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’efectivitat de la reducció sobre 
l’import de la sanció comporta el desistiment i renúncia a qualsevol acció o recurs en via 
administrativa contra l’assenyalada sanció. 
 
TERCER. Donar per finalitzat i procedir a l’ARXIU de l’expedient 000043/2017-DIS, 
en aplicació de l’article 85.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, a la vista de la restitució de l’ordre 
jurídic vulnerat consistent en la legalització de les obres realitzades, així com del 
pagament voluntari per part del presumpte responsable de la sanció pertinent. 
 
QUART. NOTIFICAR a ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL, amb NIF A08169526, el 
present acord, amb expressió dels recursos que siguin escaients.”. 
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32. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER                      
J. M. R., DE DIVISIÓ HORITZONTAL DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 
PB+2PP, AMB TRES HABITATGES, SITUAT AL C. CORREU,   33.                                         
NÚM. EXP. 000134/2018-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  J. M. R.,  NIF XXXX, per a DIVISIÓ 
HORITZONTAL DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PB+2PP, AMB 3 HABITATGES, 
situat al carrer Correu, 33, d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Una vegada feta la divisió horitzontal la descripció dels elements és la següent: 
 
Element 1: habitatge 1 de 85,16 m2 de superfície construïda situat en planta baixa amb 
façana al carrer Correu. 
 
Element 2: habitatge 2 de 82,01 m2 de superfície construïda situat en planta primera 
amb façana al carrer Correu. 
 
Element 3: habitatge 3 de 82,06 m2 de superfície construïda situat en planta segona 
amb façana al carrer Correu. 
 
2. Les connexions a les xarxes de serveis que s’hagin de modificar a conseqüència 
de la variació de parcel·lació aniran a càrrec del propietari. 
 
3. La llicència queda condicionada al compliment dels requeriments generals per 
fer parcel·lacions i divisions horitzontals, que es detallen a continuació. L’incompliment 
d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la llicència, d’acord 
amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS 
 
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. No s’entendrà concedida la llicència fins el 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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33. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
PROMOCIONES MASFERRE 2006, SL, PER A  CANVI D'ÚS DE LOCAL A 
HABITATGE  A C. AIGUA,  111 BX 02.  NÚM. EXP.: 000140/2018-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  PROMOCIONES 
MASFERRE 2006, SL, per a  CANVI D'ÚS DE LOCAL A HABITATGE, a C. AIGUA,  111 
BX 02, (Exp.000140/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Abans de l’inici de les obres cal aportar el full d’assumeix de l’arquitecte director 
de les obres. 

2. 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. 

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. 

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. 
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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. 

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.  
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SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència.”.  
 
34. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER              

E. P. A., PER A  REFORMA INTERIOR DE LA NAU INDUSTRIAL, 
CONSISTENT EN CONSTRUIR UNA NOVA ESCALA, INSTAL·LAR UNA 
PLATAFORMA ELEVADORA, I CONSTRUIR UNA PASSERA LLEUGERA, 
SITUAT A LA RAMBLA DELS PAÏSOS  CATALANS, 10, LOCAL 18  A RBLA. 
PAISOS CATALANS,   10-18.  NÚM. EXP.: 000182/2018-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  E. P. A., per a  REFORMA 
INTERIOR DE LA NAU INDUSTRIAL, CONSISTENT EN CONSTRUIR UNA NOVA 
ESCALA, INSTAL·LAR UNA PLATAFORMA ELEVADORA, I CONSTRUIR UNA 
PASSERA LLEUGERA, situat a la rambla dels Països Catalans, 10, local 18, a RBLA. 
PAISOS CATALANS,   10 18, (Exp.000182/2018-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

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

6. 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. 

7. 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.”. 
 
35. APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 

PRIME 2016, SL, PER A  CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 
PS+PB+3PP, AMB 18 HABITATGES, 1 LOCAL I PÀRQUING AMB 31 PLACES  
A C. RIU SEGURA,  101 NÚM. EXP.: 000843/2017-OBR. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  LA CARRERADA PRIME 
2016, SL, per a  CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR DE PS+PB+3PP, AMB 18 
HABITATGES, 1 LOCAL I PÀRQUING AMB 31 PLACES, a C. RIU SEGURA,  101, 
(Exp.000843/2017-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
Condicions de l’activitat d’aparcament 
 
1. Compliment de l’Ordenança d’aparcaments 
2. Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI, DB SUA i DB HS. 
3. Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió, haurà de disposar de la 
legalització de la instal·lació elèctrica emesa pel departament d’indústria de la 
Generalitat. 
4. Compliment de la normativa d’aparells elevadors. 
5. Compliment de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
6. Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions tècniques 
pròpies dels edificis i construccions. 
 
Prèviament a la seva obertura i juntament amb la comunicació prèvia el titular de 
l’establiment haurà de presentar la documentació següent: 
 
• Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació 
elèctrica emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 
• Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 
d’acord al projecte presentat i que compleixen amb la normativa que li són 
d’aplicació. 
• Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis, 
així com del grup a pressió. 
• Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització dels aparells 
elevadors. 
 
Condicions particular de les obres 
 
1. 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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2. Abans de l’inici de les obres, i per a l’efectivitat de la llicència, caldrà 
aportar: 
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• Els fulls d’assumeix originals, signats i visats, dels tècnics intervinents així 
com de la seguretat i salut de les obres també signat i vista. 

• L’aportació del projecte de telecomunicacions degudament visat pel 
corresponent col·legi professional. 

• La llicència s’ha concedit amb la incorporació de les rectificacions del projecte 
incorporades en data 14 de febrer de 2018. Caldrà aportar modificada tota aquella 
documentació tècnica que contradigui les determinacions de les rectificacions de 
data 14 de febrer de 2018. 

3. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica 
de l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril. 

4. Segons l’art. 5.3 de l’”Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per a l’obtenció 
de la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la 
llicència o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació 
favorable d’aquesta, és condició necessària la presentació de: 

• Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix 
06.1 del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació. 

• Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa 
autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la instal·lació cada dos 
anys. La subscripció d’aquest contracte és un deure dels subjectes obligats per 
aquest Ordenança. Com a mínim durant el primer any de la instal·lació, el propietari 
de l’immoble i/o titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament l’informe del 
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la 
instal·lació que s’hagin d’haver reparat. 

5. En cas que el sector disposa de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. 

6. 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 les residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la mateixa arqueta 
per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram. 

7. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel 
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques “in situ” que 
justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora 
del soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 23.3, 
d’aquesta normativa. 

8. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells 
de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels 
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 
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9. Per obtenir la llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest 
Ajuntament un certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions 
on s’acrediti que s’ha presentat el projecte tècnic que empara les infraestructures de 
telecomunicacions, i el Butlletí d’Instal·lació o certificat final que aquestes 
instal·lacions s’ajusten al projecte tècnic. 

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

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

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

15. 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. 

16. 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. 

17. 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.”. 
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36. LLLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS RELACIÓ DE 
LLICÈNCIES APROVADES PER DECRET PER DONAR COMPTE A LA JUNTA 
DE GOVERN. NÚM. EXP. D180306. 

 
“OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS  

1. Sol·licitud presentada per XXXX, per reformar local per fer l’activitat d’escola 
d’esgrima (canvi d’ús), a la Rda. Iberica, 89 Bx 2 (26/2018).”. 

37. LLLICÈNCIES 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. CP180306. 

OBRES   
 
Obres menors 

1. Comunicació presentada per XXXX, per impermeabilitzar terrat i reparació fusteria 
exterior, al C. Sant Gregori, 12 (1289/2017) 

2. Id. per XXXX, per reformar bany i cuina, al C. Estaca, 40 (1307/2017) 

3. Id. per XXXX, per arranjar i pintar façana amb bastida al C. Albert Virella i Bloda, 27 
(1313/2017) 

4. Id. per XXXX, per fer envà per tancar l’entrada del pàrquing de 3M de llarg x 1M 
d’alçada, a la Av. Jaume Balmes, 2 (1318/2017) 

5. Id. per XXXX, per reformar cuina de l’habitatge, al C. Jardi, 72 1-3 (1414/2017) 

6. Id. per XXXX, per canviar el paviment de la terrassa, al C. Roger de Lluria, 8 A Bx 2 
(1417/2017) 

7. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Dr. Fleming, 29 2-1 
(1419/2017) 

8. Id. per XXXX, per reformar cuina, al Pg. Del Carme, 6 1 (1/2018) 

9. Id. per XXXX, per reformar cuina, al C. Forn del Vidre, 18 3-4 (2/2018) 

10. Id. per XXXX, per substituir el paviment de l’habitatge i enrajolar bany i cuina, a la Pl. 
Soler i Carbonell, 23 At. 1 (4/2018) 

11. Id. per XXXX, per reformar cuina, al C. Ca l’Escoda, 4 4-2 (7/2018) 
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12. Id. per PINTURAS Y ESTUCADOS NICOLAS PEREZ, SL, per enrajolar cuina de 
l’habitatge, al C. Recreo, 65 (8/2018) 

13. Id. per RAMBLA PRINCIPAL 83 CB, per reformar cuina i bany de l’habitatge, a la 
Rbla. Principal, 83 2-1 (10/2018) 

14. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, a la Rbla. Salvador Samà, 26-
30 2-2 (11/2018) 

15. Id. per XXXX, per enrajolar la cuina de l’habitatge, al C. Beatriu de Claramunt, 8 2-2 
(13/2018) 

16. Id. per COM. PROP. PL . ASSUMPCIÓ, 2 per fer una reparació puntual de la façana 
i pintar, a la Pl. Assumpció, 2 (17/2018) 

17. Id. per XXXX, per instal·lar rètol en local comercial, al C. Llibertat, 30 (19/2018) 

18. Id. per XXXX, per instal·lar rètol en local comercial destinat a sabateria, al C. Sant 
Sebastia, 24Bx (20/2018) 

19. Id. per COM. PROP. C. BALEARS, 29, per arranjar baixos de la façana, al C. 
Balears, 29 (21/2018) 

20. Id. per XXXX, per reformar la cuina de l’habitatge, a la Rbla. Samà, 62-64 3-3 
(23/2018) 

21. Id. per XXXX, per reformar local per adequació a farmàcia, al C. Jardi, 65 (24/2018) 

22. Id. per DOS VET, SCP, per reformar centre veterinari, al C. Olerdola, 1-3 Bx 1 
(27/2018) 

23. Id. per XXXX, per canviar el paviment del local, a la Rda. Ibèrica, 89 Bx 2 (28/2018) 

24. Id. per XXXX, per modificar finestra existent al balcó i fer porta utilitzant els mateixos 
materials, al C. Francesc Puig Figueres, 2 5-2 (33/2018) 

25. Id. per XXXX, per reformar cuina de l’habitatge, al C. Josep Llança, 6 2-4 (34/2018) 

26. Id. per XXXX, per enrajolar i arranjar humitats de les parets, al C. Terrissaires, 9 
(35/2018) 

27. Id. per XXXX, per reformar el bany de l’habitatge, a la Pl. de les Cols, 13 (36/2018) 

28. Id. per XXXX, per pintar habitatge, al C. Santa Anna, 13 1-2 (37/2018) 

29. Id. per XXXX, per enrajolar el bany, al Pg. Maritim 94-97 2-6 (38/2018) 
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30. Id. per XXXX, per reformar bany i cuina, a la Rbla. Castell, 1-5 5-1 (40/2018) 

31. Id. per PILLOW VILANOVA HOTEL, SL, per reformar banys, al Pg. Maritim, 88 
(41/2018) 

32. Id. per XXXX, per pintar habitatge i arranjar bany, a la Rbla. Joan Baptista Pirelli, 76 
1-1 (43/2018) 

33. Id. per XXXX, per reformar cuina, al C. Restauració, 11A (44/2018) 

34. Id. per XXXX, per reforma el bany, al C. Urgell, 2 1-1 (47/2018) 

35. Id. per XXXX, per pintar l’habitatge, al C. Aragó, 12 2-3 (48/2018) 

36. Id. per XXXX, per reformar bany de l’habitatge, al C. Tarragona, 12 2-1(49/2018) 

37. Id. per XXXX, per enrajolar cuina i bany de l’habitatge, a la Rbla. Castell, 30-32 1 
(50/2018) 

38. Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Santa Madrona, 16 2 
(51/2018) 

39. Id. per XXXX, per reformar el bany de l’habitatge, a la Av. Francesc macià, 16 1 
(52/2018) 

40. Id. per XXXX, per canviar el paviment, pintar i canviar el vinil del local, al C. Recreo, 
49 (56/2018) 

41. Id. per XXXX, per arranjar coberta de l’edifici unifamiliar entre mitgeres, a la Av. 
Cubelles, 14 (63/2018) 

42. Id. per COM. PROP. C. ESTANY, 9, per rehabilitar pati de llums, al C. Estany, 9 
(81/2018) 

43. Id. per XXXX, per reformar la cuina de l’habitatge, al C. Olèrdola, 28 3-2 (57/2018) 

44. Id. per XXXX, per enrajolar el bany de l’habitatge, al C. Bailèn, 69 2 (60/2018) 

45. Id. per XXXX, per canviar el paviment i pintar, al Pg. Del Carme, 13 (61/2018) 

46. Id. per XXXX, per reformar bany i cuina, canviar instal·lacions i pintar habitatge, al C. 
Ribes Roges, 12 1-2 (62/2018) 

47. Id. per XXXX, per enrajolar cuina i canviar mobles, al C. Riu Segre, 16 (64/2018) 



 

 
 

35 
 

48. Id. per XXXX, per canviar el paviment i reformar bany de l’habitatge, al C. Cuba, 8 
Bx (65/2018) 

49. Id. per XXXX, per reformar bany i cuina de l’habitatge, al C. Rei Pere el Cerimonios, 
57 Esc. C 1-2 (66/2018) 

50. Id. per XXXX, per reformar el bany de l’habitatge, a la Rbla. Samà, 47 5-3 (71/2018) 

51. Id. per XXXX, per reformar bany i cuina, a la C. Pujada del Cinto, 4 (72/2018) 

52. Id. per XXXX, per substituir paviment de l’habitatge, al C. Carlets, 50-52 2-1 B 
(75/2018) 

53.   Id. per XXXX, per canviar banyera per plat de dutxa, al C. Ramon Muntaner, 19A 1-
3 (76/2018) 

ACTIVITATS 

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA 
 
1- Comunicació prèvia d’obertura presentada per CONSORCIO MAYORISTA, SA, per 

ampliar la botiga de venda de material elèctric al carrer de l’Aigua, 119, bxs. (203/17 
eact) 

 
2- Comunicació prèvia d’obertura presentada per SCHMERSAL IBERICA, SL, per 

instal·lar una activitat de venda a l’engròs d’equips electrònics i de 
telecomunicacions a la rambla dels Països Catalans, 12, bxs. 12, bxs. 4J. (204/17-
eact) 

 
3- Comunicació prèvia d’obertura presentada per TOMARTE UN CAFE CON ARTE, 

SL, per instal·lar un bar restaurant a la plaça Fàbrica Nova, 18, bxs. 17. (23/18 eact) 
 

4- Comunicació prèvia d’obertura presentada per A BEER APART, SL, per instal·lar un 
restaurant al carrer de la Unió, 7, bxs. (359/16-eact) 

 
5- Comunicació prèvia d’obertura presentada per TRESSAT INSTAL.LACIONS 

ELECTROTÈCNIQUES, SCCL, per instal·lar una magatzem amb oficina, 
instal·lacions de telecomunicacions al carrer Roser Dolcet, 3, nau 1. (369/15-act) 

 
COMUNICACIÓ PRÈVIA PER CANVI DE NOM 
 
6- Comunicació prèvia d’obertura presentat per XXXX per canviar de nom una 

merceria a la rambla Salvador Samà, 18, bxs.5.  (25/18-eact) 
 

7- Comunicació prèvia d’obertura presentat per CENTRO MEDICO DENTAL, SL, per 
canviar de nom una clínica dental al carrer de Ferrer i Vidal, 8, bxs. (26/18-eact) 

 
8- Comunicació prèvia d’obertura presentat per XXXX per canviar de nom un bar a la 

plaça Soler i Gustems, 19, bxs.1. (35/18-eact) 
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9- Comunicació prèvia d’obertura presentat per OREMAG PROMOCIONES E 
INVERSIONES, SL, per canviar de nom un bar musical a la rambla Salvador Samà, 
102, bxs. (33/18 eact) 

 
10- Comunicació prèvia d’obertura presentat per XXXX per canviar de nom una botiga 

de venda de joguines i articles d’esport a l’avinguda d e Francesc Macià, 118, bxs.2. 
(34/18 eact) 

 
11- Comunicació prèvia d’obertura presentat per MORA Y RAMOS, SCP, per canviar 

de nom un bar restaurant a la plaça Pau Casals, 4. (31/18-eact) 
 

12- Comunicació prèvia d’obertura presentat per XXXX, per canviar de nom un taller de 
planxa i pintura, al carrer Marcel·lí Gené, 12, bxs. (29/18-eact).”. 

 
 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
38. INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 

COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. 

 
la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 

 
La relació és la que s’adjunta a continuació: 
XXXX F. F., C. CR/ MAJOR, 41, 1º 
 
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 
 
 
Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
39. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. DESESTIMAR 

RECURS DE REPOSICIÓ A LA PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, JA QUE 
ELS FETS JUTJATS EN LA VIA PENAL SÓN DIFERENTS QUE ELS QUE SÓN 
OBJECTE D’AQUEST EXPEDIENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR.                       
NÚM. EXP. 000104/2015-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
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ACORD 
 
“PRIMER: DESESTIMAR el recurs de reposició interposat  per la persona titular del DNI 
XXXX. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
40. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS.  IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 2.252-€, PER 
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
D’ANIMALS, PER TINENÇA D’UN GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I LA 
SEVA CONDUCCIÓ PER LA VIA PÚBLICA SENSE MORRIÓ, EN DATA 
20/04/2017. NÚM. EXP. 000539/2017-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 de tinença 
d’animals, segons consta a l’expedient.  
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de setcents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 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 dos 
mil dos cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER: REQUERIR a 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. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
41. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 2.252-€, PER 
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.3 DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
D’ANIMALS PER INENÇA D’UN GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA, I LA 
SEVA CONDUCCIÓ PER LA VIA PÚBLICA SENSE  MORRIÓ, EN DATA 
21/04/2017. NÚM. EXP. 000541/2017-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 de tinença 
d’animals, segons consta a l’expedient.  
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SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de setcents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 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 dos 
mil dos cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER: REQUERIR a 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. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
42. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL NIE XXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 2.252-€, 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 SENSE MORRIÓ, EN DATA 21/04/2017.                      
NÚM. EXP. 000563/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXX la sanció de multa de mil 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 NIE XXXX la sanció de multa de 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.  
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de dos 
mil dos cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del NIE 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. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que  
l’assisteixen.”. 
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43. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 
PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 2.252-€, 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 SENSE MORRIÓ, EN DATA 22/04/2017.                                  
NÚM. EXP. 000564/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI XXXX. 
 
SEGON. 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 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 31.3 de l’ordenança Municipal de 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
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 a la responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
44. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 2.252-€, 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  DESLLIGAT I SENSE MORRIÓ, EN DATA 19/04/2017. 
NÚM. EXP. 000582/2017-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 de tinença 
d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de setcents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, el l’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de 
dos mil dos cents cinquanta-dos euros ( 2.252 €). 
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TERCER: 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. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
45. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI XXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 2.252-€, PER 
INFRACCIÓ DELS ARTICLES 27 I 31.4 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER 
TINENÇA D’UN GOS PERILLÓS SENSE LLICÈNCIA I NO ADOPTAR 
MESURES DE SEGURETAT EVITAR QUE S’ESCAPOLEIXI DEL SEU 
DOMICILI, EN DATA 24/04/2017. NÚM. EXP. 000589/2017-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 de 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 31.4 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 dos 
mil dos cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER: 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. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
46. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA MENOR D’EDAT TITULAR DEL DNI XXXX, LA SANCIÓ MULTA DE 
2.252-€, 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 SENSE MORRIÓ, EN DATA 
18/11/2016.  NÚM. EXP. 000609/2017-UES. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR al menor titular del DNI XXXX, representat pel seu pare, titular del 
DNI 37383515-M, la sanció de multa de mil cinc cents un euros (1.501 €) per infracció 
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de l’article 27 de l’Ordenança Municipal Municipal sobre la tinença d’animals, segons 
consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR al menor titular del DNI XXXX, representat pel seu pare, titular del 
DNI 37383515-M, la sanció de multa de set cents cinquanta-un euros (751 €) per 
infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal Municipal sobre la tinença d’animals, 
segons consta a l’expedient.  
 
TERCER: REQUERIR el menor 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. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.”. 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no han pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa 
l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en que porti 
incorporat l’informe jurídic. 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. 
 
SECRETARIA GENERAL  
 
47. CONTRACTACIÓ. INICIAR L’EXPEDIENT DE REVOCACIÓ DEL DECRET DE 

REGIDOR DELEGAT NÚMERO 5454-2017 DE DATA 7 DE JULIOL DE 2017, 
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE PUBLICITAT A L’EMPRESA GARRAF 
NEWS MEDIA, S.L. EXPEDIENT 952/2017/eCOM 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 
ACORD 
 
“REVOCAR el Decret de regidor delegat número 5454-2017 de data 7 de juliol de 2017 
que va adjudicar contracte de serveis de publicitat a l’empresa Garraf News Media, S.L 
amb CIF B64053770, per import de 16.529 € (més IVA), Expedient 952/2017/Ecom, 
amb els efectes que consten en el Fonament de Dret V de la present resolució.”. 

 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.25 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental. 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                         Josep Gomariz Meseguer 
 


